
Poštarina plećena u gotova

HID
I IR O D A L O M  ★ M Ű V É S Z E T *  K R I T IíWSI



EXPORT-IMPORT
P E T R O V Á C , (B A C S K A )  

Telefon: 9

NOVISZÁDI KIVITELI IRODÁJA: 
Zmaj Jovina u. 2. Telefon: 24-14,21-53

Felvásárol és kivisz:
Komlót,

cirokszalmát,
„ cirokmagot,

mustármagot,
kékmákot,

koriandert,
ánizst

Ajánlja szolgálatait mindennemű árú kivitelére és 
behozatalára. A noviszádi kiviteli iroda készséggel 
ád fe lv i lá g o s í tá s t  kü lk eresk ed elm i ügyekben.



Szerkeszt~bјzattsági tagék: Ernye+  
György, Herceg János, Lőrinc Pkter, 
мajt nуi Mјháіly, oх_aЈоs Mihály, B. 

8zaibó GYöngY 

Felelбs szerxeszt б : Majtényi Mi;hály 

XV. évf. 6. szám 1°51 júlis  

іD 
FEHÉR FERENC:  

BÁCSKAI SZIMFÓNIA  

I.  

Zuhogott, zuhogott a zápor, s a kálvárián, hol 
remegtek a rozsdamarta szentek, 
kis ér keletkezett. 
Bujkálva elfutott, 
a kövesúti árok a völgybe sodorta 
s ott, a falu sáros ölén 
feldagadt, 
mint az ősi jobbágy-indulat 
az emberek szívében. 
Sóhajtva riadtak a házak, 
testükön pattogott a festék, 
s míg vak szemükkel régi nyugalmuk keresték, ' —  
csapzott hajuk csonka 
akác-karok cibálták, 
mint vétkes, rossz anyát 
elnyomorított szegénylegények. 
Kopogott, kopogott a 
sok lyuknyi ablak, 
mintha 
sok kis proli 
meglelt, szép mese-dobon 
dobolna. 
Válaszalt rá mély dörej, 
egybehángzó, tompa morgás — 
a megszalasztott rém keserve, 
mely mosolyt, gyermeket megölt itt. 
ÉБΡ az eső  pergett, egyre pergett, 
röpdöstek a szürke felh ők, —  
a fekete sasrém 
visongó szárnyai. 
A zaj elült egy pillanatra 
s tanácstalan meredt meg 
sok lázas kölyökszem, 

a seppegő  vénszülőt száj 
hiába intett. 
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A dob riasztott, újra pergett 
és sok mosolytalan, súlyos ember 
úgy emelkedett fel, 
mint Dózsa kései kaszás népe. 

II. 

Elől az ács jött,  szálfatesttel, 
és utána mind-mind a többiek —
kubik, éhbér, napszám megraboltjai, 
kik felett az isten. mindig elsiet. 
Ki tudná, hol tanulták, — 
szájukon feltört a Marseillaise, 
s egy vén zenész, ki 
húsz évig kocsmában s temet őben 
sírta csupán az énekét, 
most csak seppegett 
és gyerekként szedte lábait. 
Az elsők között ment Rab Mihály 
s utána hat derék fia. 
Arcukon íjjként feszült a b őr,_ 
mint szótlan kaszasuhintás el őtt. 
Ki tudja, tán most látták el őször 
életük. Mentek, zúgó éljenek közt, ők, a 
beszédes szótlanok. 
Az öreg torkában vérré forr ősult a könny 
s ahogy elől a vörös zászlóra nézett, 
fej érői lassan levette 
a Zsíros kalapot. 
Párja, kendős, kis barna asszony, 
az árokszélen csoszagátt 
s mondta volna szepegve: istenem, 
egyém az, mind a hat? —  
s az a büszzke ősz a párom ott? . 
De szólni, szólni nem tudott, 
szívét szép szédülés lepte el, 
s az asszonyok sorából 
hat serény menyecske fogta fel. 
A dal új erővel szállt, 
nem hallott ilyet millió bús körmenet = 
valahol a felh ők között 
susmogott a vén torony 
s rozsdás kapuit átjárta egy új rettenet. 
Megszépültek a durva vonások, 
a szemekbe kiült a l .áz, — 
tudták, hogy mellettük az igazság, 
s ki 'érte hullna el, 
holtteste felett örökszép, haragos 
villám cikáz, — 
Petőfi ifjú szelleme .. 
Mentek az őszi ködben, 
a kövesút rossz bakancsuk arcával 
csókolta. Messze tűnt már az otthon 
és a gyermek és az asszony, éle 
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sorsuk, útravaló szép üzenetük ott lapult  
a letarolt földek felett,  
merre az útjuk vitt.  

Mondják, könnyen szárad a könny  
s a női. tán leghamarabb,  
mert a régi társ hiányát  
más foglalja el.  
De a tavaszt mi más pótolja? — 
a harcoló kedvest feledni  
ifjan, hogy lehet?  
Már rég lehullt a hb is,  
és a földdel együtt  
sok leány köténye  
fakult meg s rójtolódott.  
Hallották, hogy nem visz utánuk posta  
s Duna partján, messze  
éhes farkas-falka ordít.  
Aki nekivág az útnak,  
batyúját mindig visszahozza.  
A lámmpavilágos esték így  
hosszan elmerengtek,  
mint megannyi bánatos  
asszonyi szem.  
S ha az ablak alatt  
surranó szél neszére  
pilla - rezdült, —  
csak egy-egy éjt zárt leujra,  
mert nem jött, nem jött  
senki sem.  
Az asztalon érintetlen maradta tányér,  
a cipót erőtlen kéz szelte meg.  
Visszavárni, mégis, volt kit —  
az iskolás kisgyerзneket.  
Szemében szikra égett  
s mesélt, mesélt szüntelen,  
hogy az apja értük harcol  
s ha visszaj ő ,  
maguknak .vet a földeken.  
Mint sivár ablakon a jégvirág,  
úgy ágazott az ,  értelem.  
Másnap. munkabrigád  
állt egy romhoz  
s valahol a folyón  
jégpáncél reccsent hirtelen.  

IV.  

Bakancsuk rég leszakadt,  
rongyukon átjárta fergeteg.  
A bevetetlen táj felett  
keringett sok-sok varjú,  
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s mint átkos vénasszony-sereg, 
károgva rájuk recsegett. 
Aztán szerteriadtak, 
mert mindúntalan 
kézéjük csapott a 
dal sörétje — 
a brigád egyetlen fegyvere. 
Vitte, óvta őket e dal tüze 
S F etőfi órj ás szelleme. 
Ott hordta őt mindegyik szívében, 
ős harci úton baktató sok szegénylegény 
ifjú és agg egyaránt; 
Kis János, a költő , 
a karcsú nagydiák, 
és Farkas István, a cingár 
borbé,ysegéd, 
a szótlan Rab Mihály 
meg hat derék fia, 
s mind-mind a látók, 
a régi sok cseléd. 
S ha tábortüzet raktak 
serceg ő  eperfagallyból, 
s jó meleg szót vettek el ő • 
kenyér s szalonna helyett —
árnyuk figyel ő  óriássá , nyúlt 
s valahol a Dráva partján 
számlálta az ellenfelet. 
Az erőtlen árnyak visszahulltak, 
fekélyként lapult meg 
egy-két gyáva döbbenet 
s kúszva osont volna 
vissza a multba, 
átn ítélt felette 
a i ongyos sereg. 
Rab Mihály mély, öblös hangja 
lehetett volna halotti szó, 
mert szólt ilyenkor 
az őszbajuszú számadó. 

Éti csak azt mondom, emberek, 
hčgy van nekem itt hat fiam, 
oszt veliik meg veletek vagyunk. mi 
annyian, hogy megszalasszuk 
a németet. Vagy, ha 
egyszer halni köll, 
hát haljunk sorba, tisztesen: 
Mer' van nekünk sok szégyenünk, 
de mér' hordaná a gyermekünk, 
meg oszt más kolonca mér' legyen? . . 
A vén szavai így görögtek 
és a többiek 
utána dobtak egy-két szó-rögöt,. 
hogy az elfogott 
zihálva • felnyögött. 
Árulóval végzett els ő  golyójuk. 
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Fedetlen maradt ott a hulla  
s a brigád még alig tűnt el a mаѕzeségben,  
a szélvihar hóval  
befújta  .. . 

V .  

A fák ágaiba  
felhő-rongyok akadtak  
s az őrrel a köd barátkozott.  
A fiú falujára s kedvesére 'gondolt,  
meg arra,  
hogy túl a folyón  
már ott a sváb, az  
átkozott.  
A csendet, mit békés munkazaj  
régóta nem hevített,  
most puskadörrenés  
metélte fel.  
Az őr a ködbe  
csodáljjozott  
s még el se zuhant,  
csak ingva állt, —  
fegyverét már társa kapta el.  

Ott, ott! — hörögte  
ёs a földön elterült.  
Mert els& volt, és ifjú még,  
a baranyai ég  
megállt fölötte.  
Eső  szitált,  
hús permeteg,  
szitkok csörögtek  
s fegyverek,  
utána vérbe borult a szem.  

Hurrá, hurrá! —  
ezer torokból  
szállta hang,  
hogу  sok  ős, 
jobbágyi hant  
az éjben felhasadt.  
Gégébe nyúlt  
a puszta , kez, —  
amott husáng,  
majd reccsenés,  
s már svábot ölt  
a sváb golyó.  
Váll váll mellett  
hat legény  
s mögöttiek Rab Mihály,  
Amerre sóztak,  
csont repedt,  
pusztulta sváb zsivány.  
Egymást fedezték  
szüntelen,  
de megcsuklott az ősz . . . 
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Mellében ólom,  
szemében fájdalom —  
suttogta:  
-- Menjetek!...  

Gyilkosok! -- dQrögte hat torok,  
Pusztulj, fasiszta eb!  .. . 
S a sváb sereg, hogy megfutott,  
dalolta hős brigád —  
а  Marseillaise búcsúztatta  
a nép sok j ó fiát.  

VI.  

És hullt, hullt sok áldozat,  
de vissza egy se nem riadt.  
Puszta ököl páncélt öklözött s a fog  
sváb varsiemezbe mart,  
de Bolmány felett is felvirradt  
szörnyű  tusák után.  
A falvak népe ünnepelt  
s új zászlókat szabott, — 
közepükre kisleány varrta rá a  
csillagot.  
Az otthon képe gyakran felmerült,  

s el-elmaradt sok hős halott:  
Kis János, a  költő , 
a karcsú nagydiák,  
és Farkas István, a cingár  
borbélysegéd, — 
de történelmet írta h ős brigád,  
a régi sok cseléd.  
Otthonukba meg meg se témtek,  
s harcukról már énekelt  
a póri nép, az ébredő ,  
ki már csak bízik  
s nem felejt.  

(A »Híd« verspályázatán  első  
nyert költemény)  

díjat  
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GAL LASZLб :  

Az én hőseim  
A tanár úr kezében revolver+ volt. 

Ott, ott... — mutogatott a k бrház kéménye felé —, én láttam .. . 
Hámné, a részeges asztalos, részeges felesége rikácsolni kezdett: 
-- Istentelenék! Komitácsik! 
A csendőrök belökték a kaput és szuronyt szegeztek az ijedt portás 

mellének:  
Maga megy elől ! 

A nyikorgó falépcsőn felmentek a padlásra. El ől a portás, mögötte a 
két csendőr, hátul a tanár úr és Hámné asszony.  

Ijedt pókok szaladgáltak a p đdláson, tatán egy-két egér is -- más  
nem volt.  

Hámné a köténye alái nyúlt, és el ővette аz üveget: 
Parancsoljanak a csendőr urak... 

Az őrmester körülményesen megtörölte az üveg száját, nagyot húzott 
belőle, aztán tisztességtudóan végighúzta a tenyerét az üveged és átadta 
a szakaszvezet őnek. Ivott a tanár úr is, de csak módjával, aztán Hámné  
emelte az üveget a padlásablak felé, megrázta és lassan, élvezettel a szó-'  
j óhoz emelte.  

Magyar ember maga? — kérdezte az őrmester a portást.  
Igenis — feszengett az ijedt öregember — ,  'magyar vagyok, őr-

mester úr . . . 
Akkor adjon a ténsasszony neki is.  

Aztán lementek a padlásról, most már az őrmester ment elől és  
mögötte a tanár úr.  

Ebben az utcában szerbek laknak -- magyarázta a tanár —, ott  
például, szemben, egy vasúti f őtisztviselő , a fia egyetemi hallgat& Bel=  
grádban  .. ,. 

Hámné már egy kicsit részig volt, a szakaszvezet őnek magyarázta:  
-- Tudja, szakaszvezető  úr, az borzasztó volt ... Csak bekopogtak  a 

szerb csendőrök és csak annyit mondtak: zdr аvó ... és megfagyott a vér  
ereinkben... Az valami rettenetes volt...  

Az egyik nyitott ablakon keresztül a budapesti rádió helyszíni köz-
vetíbése hallatszott; Pluhár beszélt:  

»... és kiömlöttek a fellobogózott utcákra a lelkes tömegek. A ta-
vaszi szél végigcsókolta a huszonkét éven át Csipkerózsika-álmot álmodó  
várost. Boldog, mosolygó magyar arcok mindenfelé ... «  

A Marija Vojnics-Tosinicseva utcán egy öreg ember csoszogott  a 
csendőrök felé, Milán bácsi, ruháiskosarat cipelt, a felesége bízta rá, hogy  
vigye haza a kimosott fehérnem ű t.  
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Milán bácsi a mi mosónőnk férje volt, mi tagadás, dolgozni nemigen 
szeretett, az asszony tartotta el, s ki tudja, talán egy kupeca pálinkát 
ígért neki az asszony, hogy most mégis rászánta magát és elindulta ki-
mosott fehérneműkkel. 

Allj! — kiáltotta az őrmester — állj, ki vagy?! 
Szerb — súgta a tanár úr az őrmester fülébe. 

Milán bácsi meghökkent. 
Molim  .. . 

Talán bocsánatot akart kérni, hogy ruháskosárral hétköznaposodik 
végig ezen az ünnepi utcán. Talán azt akarta mondani, hogy ől, nem te-
het róla, az asszony keresd a pénzt és ő  nem akar semmit, csak egy po-
hár bort, egy fityók pálinkát esetleg. Talán .. . 

De nem mondott semmit. Az őrmester kezében eldördült a puska. 
Lehet, hogy ez ma hihetetlennek t űnik a nagyon leledákenyek el őtt. 

Milán bácsi félmeztelen holtteste azonban három napig hevert az utcán, 
az ablakunk előtt. Mellette a ruháskosár, félig kifordulva. Az egyik ki-
masott ing széttárta üres karjait, mintha azt mondta volna: nézzétek, mit 
tettek velem... 

Az őrmester legényesen kifeszítette mellét: 
Van-e meg abban az üvegben, téпцsasszony? 

És a rádióban Pluhár tovább beszélt : 
»...csillogó szemek, ragyogó arcok, lelkes felkiáltások köszöntik 

h őгs honvédeinket. A kapuk nyitva és a házbeliek kaláccsal, pohár borral 
fogadják a feLszabadítókat ...« 

Hámné feneketlen zsebébe süllyesztette az üveget és a következ ő  
házra mutatott: 

Ott zsidók laknak. 
A szakaszvezet ő  puskaaggyal bezörgetett a kapun. 

Aznap valami dolgom volta városban. Nagyot kerültem, nem akartam 
elmenni Milán bácsi és a széttárt karú ing előtt. A vámpalota felé men-
teni, s onnan a felüljárón át a városba. 

A főtéren nagy volt az izgalom. 
Rohangáltak a katonák össze-vissza. Vezényszavak pattogtak; kis, 

gumikerekű  ágyúkat huzigáltak. Mi, néhányan, a mozi árkádjai alatt 
szorongtunk, körülöttünk golyók fütyültek. Valaki mögöttem félhango-
san megjegyezte: 

— Mannlicher .. , csupa J Mannlicher .. . 
A kaszinó melletti épület legfels ő  emeletét lőtték ágyúval, puskával. 

A tér közepén valami fél őrült sarzsis szaladgált, bele-belefújta _fütyül ő -
jébe, nem tudom, mit jelentett a füttyszó. Az ostromlott házból véres, 
összevert embereket hurcoltak el ő , odaállították őket a városháza egyik 
üzletének redőnye, Gyetvai-sorsjegyüzletének red őnye elé. 

... Heteken át nézegettük aztán a golyóverte red őnyt és gondolat-
ban leemeltük a kalapunkat. 

Ismerkedtünk a fasiszmussal. 

Crni Jovan szobra ,állt a béren. Körülötte f еgyveres civilek és fegy-
veres katonák járták a kánkánt. A borkeresked ő  vállán egy rettenetesen 
hosszú Werndl-puska volt, doktor Krempotios — szokás szerint részegen 
— Mannlicher-puskát szerzett valahonnan. Most éppen a doktor orditott: 

Ez is komitácsi! 

392  



• Kicsit ingadozva, de azért biztos kézzel emelte fel fegyverét. Egy  
kőszilánk kipattant a szobor fejéb ől ...Aztán baltákat szereztek valahon-
nan, és csákányokat. Néhány perc mulya már a szobor fejével futballoz-
tak a részeges doktor és a sváb-щagyar borkeresl~edđ .  

Cmni Javan kőteste, ,és az imént kivégzettek kihint teteknei •egymás  
mellett hevertek a varosháza el őtt.  

Crni Jovan fel volt öltözve.  

Sokszor gondolkoztam azon, hogy a h ősök hogyan születnek? Én, mi  
tagadás, nem vagyok hős és akkor, ott az árkádok alatt, még nem is tud-
tam, hogy közvetlen isrr еrőšeim, jó barátanm között, mennytii-mennyi az  
igazi ember, az igazi hős.  

Az a kislány, például, a Lila, aki annyira szerette Adyt  .. . 
Még azelőtt, a harmincas évek közegén, sokszor összejöttünk a szak-

szervezet ódon épületében, vagy egyik-másik zös barátunknál. És ak-
kor a hajnali órákig olvastuk, szavalgattuk y Endrét rés Pet őfit és  
József - Attilát.  

Csúnya láлy volt, csak a szemei voltak szépek. Meleg, okos szemei  
voltak, bátor szemei.  

Vagy a sánta Rókus, például, aki szomszédom is volt, s akivel annyi-
szor mentünk együtt hazafelé.  

Én talán jobban szerettem a nagy szavakat, de egészen biztosan nem  
gondoltam tettekre, olyan tettekre, amelyeket magam is elkövetnék.  

Rókus csöndes ember volt, de ő , most már tudoan, tettekre gondolt  
akkor is.  

Vagy Pista, aki oly elđzékenyen mérte ki a tíz deka kávét s aki,  
ha főnöke ,és az üтlet 'engedte, angolul tanult, s őt: megtanult angolul.  

Vagy Sanyi, a köpcös kis könyvkeresked ő .  
Vаgу  Miklós, a műkedvelő  kémikus és znűkedvelđ  író.  
Vagy a zentai puhakezű  fogorvos .. .  
Én igazáтb nem tudtam, hogy annyг-annyi hőst Qsmerek  .. . 

* 

Akkor is, a lövöldözések. után, összeverve és összevörve bandukiltaxn  
haza.fel,é, kissé forgott a gyomrom, kétségbeesett szomorúsággal volt tele  a 
fejem.  

A fogház után, a posta el"ott találkoztam utoljára Ottmárral.  
Amikor megláttam; megijedtem. Azt már tudtam, hogy őt, pen őt  

keresik. YJgy tudtam, hogy eimenek(ilt, hogy valahol Topolya környékén  
bújkál.  

Derűs mosollyal vette tudomásul,_ hogy félek, рedi őt féltettem, ne-
kem akkor még nem volt személyes flé+ elemre okom.  

-- Te itt vagy? -- kérdeztem, mert hirtelenében neji tudtam okosab-
bat. — Hiszen keresnek tégedí  

Tudom, -- felelte egyszer űen.  
Hat akkor?  

Ottmar vállat vont:  
Dolgom van.  

A szemébe néztem, der űíven, melegen csillogott.  
Igen, Ottniárnak dolga volt és a kommunistának, ha dolga van, el-

végzi, vagy meghal. És ha meghal, akkor más végzi el, másik kommunista.  
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Ottmárt azóta nem láttam. Еs most élesen látom magam el őtt, még 
mindig ott, a posta előtt és most is derűsen csillog a szeme. És a hang-
ját is hallom: 

— Ne félj, a dolgunkat elvégezzük. Én is, vagy csak mások, de el-
végezzük.  

És most, ahogy ezeket a sorokat írom, valami melegség fut végig a 
kezemen, az idegeimen. 

Erzem Ottmár kezének utolsó szorítását. 

A szarYiszédom, Szaulics, a Sárga-+házba került, eltörték a karját. Hó-
napokkal később kiszabadult és akkortájt sokszor beszélgettünk a кe-
rítés mellett. 

Temetői csend ült a városon. Viisszahúzódtak az emberek önmagukba. 
Ismertem olyan kertvárosukat, akik hétszámra nem mentek be a vá- 
rosba és akkor is, csak, ha nagyon muszáj volt és úgy siettek vissza, 
haza, mintha messzi idegenben jártak volna. 

• Hiszen ott is jártak, idegenben. 
A német háborús masina erejének teljében volt. 
Es ott, a kerftés mellett, azt mondta az eltört karú Szaulics: 

Győzni fogunk! 
Pedig akkor még nem is tudtuk, hogy az erd őkben é; a hegyekben 

már elindulta győzelem. 
Hám, a részeges asztalos és résžeges felesége kit űzték a kertváros-

ban a nyilaspárt zászlaját. 0k voltak a kerületi nyilaspárt vezet ői. 
Frida, a vénkјsašszony tanítónő  áradozva lelkendezett: , 

Nem baj, hogy a főméltóságú úr. most nem jött el közénk'... A 
fontos csak az, hogy tudjuk, hogy 6 van nekünk .. . 

Dobojné hangja megtelt gyűlölettel: 
Képzelje, szerbül köszönt nekem, pedig tud magyarul. Biztosan  

komitácsi  .. . 
Frida felsivította kötése mögül: 

fel kell jelenteni ... fel kell jelenteni! 
)jszakánként durva csizmák kopogtak az utcákon. 
Pedig Szerbia erdői már szabadan lélekzettek.. 

Bombák hullottak . Szegedre, a Szentháromság-úton néhány ház 
összeomlott. 

A romokat munkиszolgálatosok és foglyok takarították. Az egyik 
ablakból ,ismerős arcok mosolyogtak felém: szabadkaiak, politikai foglyok. 

Sápádtak voltak, kiéhezettek, de a szemükben piros öröm csillugoLt. 
Később a vašútvonalon dolgoztunk. Hetenként еgyszer, amik.r a 

szabadkai, vonat befutott — és éppen ő  volt' az inspekciós mozdony re  
zető  — 1VLárics kihajolta robogó mozdonyról és balöklét fölemelte. 

igy hozta el nekünk, raboknak, 'a szabad földek, aszabad hegyek. 
a szabad jövő  üdvözletét. 

s utána erősebben markoltuk meg a csákányt és úgy ütöttünk,. 
mintha oda ütöttünk volna, ahová kellett volna, ahová testvéreink 
ütöttek. - 

Nem, én nem voltam hős, de szerencsém volt ebben a rövid életben, 
sok hőst megismertem.  
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Tegnap is beszélgettem eggyel. Lehajtott fej ű , halk, szerény ember.  
Azt hinnéd hivatalnak, könуvelđ  talán.  

Ott volt Bolmánnál,.  
Bolmánró1 beszélgettünk, aPetőfi-brigádról és a testvérbrigádok-  

ről és arról, hogy úgyszólván fegyvertelenül, napokon át visszatartották  
az utolsó harapásгa készült néanet kolosszust.  

És, hogy másnap már volt fegyverük. Az ellenségt ől vették el.  

Itt vannak velem aaZ én hőбeim : holtak és élđk, És velem van, ben-
nem él a tanításuk, a holtak és az él ők tanítása :  

A nép legyđzhetetlen.  

Konyovics Milán; Rajz  
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DEBRECZENI J0ZSFр  VERS I:  

LEцÉL EGY TÁцOLI KŐLTŐTÁRSAMHOZ  

Értlek testvér! A toll bogáról émely ónja cseppen, 
Így legyen hát! Szemétre vesd a nádat! 
A szajkóhad cserregjen tovább esetlen, 
Te vondd csak felvonóhidad, nyeljed csak néma vádad. 
Közöd ne légyen vélük! Taktusra lelkendeznek ők s ukázra 
Lélekből-lélekzettet nem adhatnak hát ebért sem, 
Dagálya dogmák körén, helyben bokázva 
Egy nótát_ fújnak egyre, rajfa, hogy bálvány értsen. 
E vázemberek, sípládán lógó fancsal törtet ők 
Tudnak kárálni kicsinyl ő  szólamok szemetjén, 
De torz dalukból bombaszt lehe b őg. 
$arbarok ők; szent televénybe szabadult vadak 
Cammogjanak, ha nem születtek kecsre 
Barmolnak ádázul a szép szón 
S fel nem fogják, frakkot miért hord a fecske... 

Igazság testvér! Ащ  meg te is. hal megéll az еp égsz,  
Ki ennen bányád vájatín kerešnél,  
Nem, százszor nem! Nem vagy plakát, se géprész,  

Költo" vágy, több se kevesebb, testvér!  

Ennen bányádban csillog az ékk ő, Buddhák ölében  
Szikkadt meder bitang kavicsa kall csak.  

A szén is benned,, a kéneső , a horgany, •  
Minden mi előre mozdít. Szürkévé aszol a porban  
És gúzsos kéiben fáklyád hagyón is tartsad?  

Ne essék tévedés! Akarnád te is, ahogy írva van :  
Vesszen a forma, ha önös, ha közhelyen, rikító rongy zománc, 
Vesszek ►szeméten, ha nem mozdít hegyet szavain. 
Ha nem hintál tonnás harangot rím és asszonánc;  
Csak úgy legyek, ha szómnak szíve van! 
Igaz nagyon. Legyünk ébreszt ők, ,  szem,щles várták, 
De ők •az őrhelyet, égberöpítő , szent zúgot, 
Hala nagy jelenésre várunk, prostituá,íták! 
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Enyvbűzű  műhelyé létt a bástyafok alattuk; 
Ligetünk kocsmává s konccá sovány falatjuk. 
Utvöznének, de anatémát rikoltni karban 
Könnyebb s bđmondhatnékos köztápszer jászlán cibálni abrakot. 
Idillt idézni örökkön, ha mord vihar van 
Akkor is s lélek szelének sohasem tárni ablakot... 

Kik ők? ?amiskártyásai 
Titkos játszmának. Kaptatnak tétován 
Atjátszatt kártyák cinkjén: béna szón 
Múzsájuk egyenruhat hord s oly sovány, 
És sápadt, minta téli hold, az ón .. . 
Te még költő  vagy. Bitón, szabadon 
Búhatsz páncélba, zenghetsz védtelen. 
Tárhatod vasnak melledet; 
Máson nevethetsz, sirhats А  magadon; 
Zokszó lehetsz és vád és védelem; 
Szállhatsz pokolra, járhatsz felleget .. . 

Te se a puszta falnak Papolnál testvér! 
Föld altárára borulnál rá puhán, 
Szednéd a markot te is a mesgyén; 
Véred a munkás, érb az mindahány: 
Az üvegfúvó, szerszámlakatos, 
Hengerkovácsnak csengetsz csengetyüt, 
Szavad mint csille szén-esőben: csatakos; 
Téged is vájár szene f űt! 
S hogy bárány-szépség színarany gyapját keresnéd Jáz оn, 

Szebbet épít az ács, oromf ő  léssz a házon. 
Ő  is megért, ne félj. A szónak rése van, 
Kertész a hang ,és oltókése van; 
De hang legyen, ne málé fülba vatta, 
De hang legyen, ne kócos ebugatta, 
Ne petyhüdt visszhang károgó lemez, 
Hang, mely madár: sas, páva, fürge csíz 
Hang, hogy emberszív szele hordja szét, 
Hang; mely színt ölel, er őt ütemez 
Két szárnya ép és bóbitája szép 
S lelkez lehéből édes ámbraíz .. . 

Ha nem. hagyják, hát ne hagyják. Legyen! 
A te szavad nem szeméten szedett, 
Valóságod nem koldúsrongy szege. 
Szikkadjon a szó inkább tollhegyen, 
De mindörökkön legyen összetett: 
Élmény ёs éned összege! 
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VERS KOREA TELÉRŐL  

A váltás későn érkezett, 
A gránc 'elhagyott, 
Szellős is volta vértezett, 
Az őr hát megfagyott. 

Az őr hát megfagyott, 
Sisakján jég a gomb, 
Nem hasal vezеnyszára; 
Nem hős már s nem bolond.. 

Markában kővé vált kenyér 
S csak néz maga elé, 
Hólé csorog a köpenyén, 
Hej, szennyesszürke lé. 

Sarából obulust a szél 
Nyitott szemére vág; 
Képén hó hullafaltja kél: 
Szép viola-virág .. . 

Nincs asszony, nincs gyerek; 
Hideg fegyvert ölel, 
Gaz kilórnéterek 
Hírét se viszik el. 

Hogy itt fekszik, jeles 
Kígyó játszik hasan, 
S feleletet keres  
Az ,ég varrottasán. 

Nincs ellensége már, 
Sok barát ráborul; 
Fejénél farkas áll, 
Bámulja jámborul. 

Siratják mindenek, 
Köd von köré tet őt; 
Еber csillagszemek: 
Káromló tűntetők 

Holdról törnek követ, 
$jról gerendafát, 
Beverik az öreg 
Úristen ablakát . 

Keresd tasak omlott tárnák rétegét 
Gyász kőzetében emlék ereit, 
Szittyos tó tükrén távol kék egét 
Pereld sorsoddal igaz pereid, 
Ha rémítgető , értelmetlen estén 
Hideg bolygókról pereg a nevnesfém 
S ködben lovaznak boldog eleid. 

Rejtett esztendők rozsdás lelőhely,  n 
Kincset keress: molnárkék ékkövet 
Gyöngy аureól.át mult havas fején, 
Ki útbaejt a semmiből jövet .. . 

Költőnek tündért fest a pára; 
Kincset keress, hisz jussod kicsi volt: 
Tapló voltál; mogorván kicsiholt, 
Hóhér idő  gyujtott veled pipára. 
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цrrÉZ MIHÁLY VÁROSA  

Évek kanyarján hányszor visszanézek  
S a képkeretben egyre szebb leszel;  
Feléd hajbzom, városom, te délceg!  
Délibáb jachtján ringó .  Debrecen!  

Nagyerdő : lombos,' régi rejtek!  
Kollégium: poézis enyhe neve!  
Homоk-Kánaán, el nem felejtlek,  
Te adtáit nékem szívet cserébe  

Nálad felejtett gyermekségemért,  
Hol tárogatót ríkatott a távol  
És felszántotta költők lábnyoоQnával  
Az ódon utcák álmodó kövét.  

0dt skandál az Erdđ  fasora,  
A Péterfián vén diák oson.  
Sehol se várja szegényt vacsora:  

Vitéz Mihály bolyong a városon!  

Ott meg egy köz. A teátrumra néz :  
Két;-mélyen alvó, apró ablakot  
Földszintes portán folyondár becéz:  

Ehelyt Petőfi ifjú úr lakott!  

Amott Arany segédakton korában  
Rollát körmölt, meg színlapot.  
S a Csapó utca daltermő  porában  
Ai  rövidlátó Ady járhatott!  

Évek kanyarján mindegyre nézlek,  
Kőben keresném nagyságos szíved:  
Kincses kelleme nemzetes Vitéznek,  
Respublikája jó Petrőfinek!  

Szemem behúnyom, ütemre lépek,  
Diáksapkámat loppal felteszem.  
Legényndam selymére képet  
Édes rímekből szőttél Debrecen!  
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APÁM MESÉLNI SZERETETT  

Apám mesélni szeretett. Szelíden lejtett szép beszéde, 
Szólt vándorlegény-időiről. Mint volt ő  egykor ifjú, kóbor, 
Hej, mennyi furcsa fortély, baj, jaj, kaland ötlött eszébe! 
S csordult szava oly méltóságos ízzel, mint az óbor. 

Mi meg hallgatni szerettük. Mint keflemzi meleg színével 
Az ,éhkopр -nyelte vándoréveken 
Inség fametszetét miként fedi der ű  színével, 
Jaj, mennyit gyaloglett, gyalult, hitt, szenvedett! 

Tányérját este félretólta olykor. Fájó hátát öreg széknek vetette. 
Kedves szerét : a régi zsebkést is t űnődőn rakta félre. 
A kérges kez elfáradt szemhez ért. Újságját már letette 
S mesélt : — Húsz éves volt és nyolc hatosa bére .. . 

Kit szolgasors korán világgá kergetett, 
1gy látom őt ma is: regélő , jó apám: 
Az elnyűtt férfit látom s a szolgagyermeket 
Egy kifosztott élet szobortalapiatán! 

KoПyovics Milán: Szénagyüjtók (pasztel)  
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LORIN C PÉTER:  

$eszélgeіések igy árnyképpel  
Nem azért írtam őket, hogy nyomdafestéket lássanak. Magamnak  

írtam a verseјаnet — önbátorításul is néha, ha percekre, órákra .kihag yott  
az erőm a fasiszta haláltáborok országában, ahol rádirányítatta az őr a  
géppuskát az őrtoronyban, ha farkaséhesen (de szörnyen keveset fejez ki  
ez a szó) átvánszorogtál a drótkerítésen, hogy csipkés-szélű  kélkáposzta-
levelet lopjál a kertben, a szádba vedd, hogy valami, akármis. ízt Bérezz.  
Kellett néha a bátorítás és ezt a bátorítást önmagamból, mélyen szuny-
nyadd tartalékerőimből kellett merftenem. Ez a tartaléker ő' volta »Csil-
lag«;. Ha bennem) is .élt csupán, ott .  állott mellettem, segített, er őt adott  
és igy soha, pillanatra sem tántorodtam meg. Ezért, erre kellett a vers,  
arra, hogy kibányássza belőlem az utolsó csöppet is, mert arra is szükség  
volta haláltáborban, ahol mégy évig laktam. És másaik célját is elérte  a 
vers. Sikerült kicsempésznioket a táborból és illegálisan eljuttatni az  
élő  Csillaghoz, aki — bús Solvejg — várt, er őt adott .és megtette a ttíle  
telhetőt a maga környezetében is. Ott is megtette a vers a magáét: bá-
torított, hitet őrzött, erőt konzervált. Nem sajtö alá szántam. őket. És,  
ma legyenek kordokumentumok. Dokumentumai annak, hogy a fasiszta  
táborok kellős közepén a jugoszláv hadifoglyok dolgoztak, harcoltak  a 
maguk módján és -- kultúréletet is éltek, Szerbül és magyarul. Jó pár  
ezer tisztet és legénységet is neveltek t, elérték azt is például, hogy  

visszatartottak mindenkit a munkától a fásiszták számára, megteremtettélr  
a kapcsolatot a рárttal és Antifasiszta Tanáccsal és noha Drázsa fasisztái  
az összes táborokat tartaléknak szánták (»Majd, ha hazaérkezünk, átvesz-
szük a hatalmat!), sikerült hazahozni az embereket és annyira átnevelni  
és tájékoztatni бket, hogy itthon semmi sem volt részükre idegen a négy  
évi tábori élet után sem. Mert nem voltunk elszigetelve. A dr бtsövéлy  
erre a célra kevésnek bizonyult. Megharcoltuk a magunk harcát .a ma-
gunk frontján. De hogy ez könnyű  volt, hogy az ,éjszakáknak könny ű  volt  
az álmuk? Hazudnék, ha ezt állítanám. És ez volt a . vers feladata. Meg-
teremtette — éjjel — a nappal harmónikus, dolgozni tudó emberét.  
lgy kell olvasni ezeket a verseket. S ha van némi költ ői értékük is --
annál jobb. Hogy egész ember van,  bennük, az bizonyos.  

Nyár volt, de az Északi tenger partjától nem messze, ahol állandóan  

érezhetq volta gyors ésтaki szél és állandóan gomolyagtik a fekete fel-
hők, — hideg telet éreztek a hirtelen kiéheztétett, leromlott, lerongyoló-
dott emberek. Aki erős, tohonya ember volt -- 30 és 40 kilókat is lefo-
gyott pár hét leforgása alatt. Közben mutogatták a tábor melletti kiser-
dđt: Kommunisták, német kommunisták voltak a háború el őtt a tábor-  
ban és abban az erd őben géppuskázták le őket. Az alattam lévő  ágyban  
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éppen éhenhalt egy hatvanesztend ős fogoly. Nem költöztem le a helyébe, 
nehezen, de még sikerült feltornáznom magam az emeleti ágyba. És volt 
már néhány csoportom, akikkel dolgoztam. És volt annyi er őnk, hogy 
ilyen körülmények között, megtagadtuk az ebéd elfogyasztását, hogy 1e-
leplezzük az ebéd-tolvajokat. Az őrség persze bejött a táborba ёs azt 
énekelte menet közben: »Wenn Judenblut vom Messer spritzt!« (Ha zsi-
•dóvéт  frđcesen késünkr ől!) Szörnyen le voltam romolva. A csoportomm аl 
végzett napi egy óra munka után és a napi séta után — amit kötelesség-
nek tartottam, mert kezd ődött az orosz háború és lelket kellett önteni az 
emberekbe séta közben lerogytam ágyamra és mozdulatlan feküdtem 
-egy darabig. Azután appel el őtt, amelyen sokan lerogytunk, összeeste гжk, 
hasrafekve, ott az ágyon, olvastam Eckermann beszélgetéseit Goethével, 
egy barátommal fordítottam és magyaráztam azokat. igy írodtak a » Вe-
rzelgetések egy árnyképpel« első  ciklusának versei. Hármat mutatok be 
közűltik. 

I. ciklus  

 

Nyáron tél van, 
Reggel dél van, 
Zörgőcsantú, tetűmarta éhség. 
Akarlak álmodni, 
álomba ringatni: 
Nem látlak —  
Elmarta képedet az éhség. 
Csillagom látsz? 
Csillagom vársz? 
Élsz testvér -- túl éhségen, rémségen? 
Várjál! Jövök. 
Hívj! Röpülök. 
Hozama holnapot 
Kit sóvárgunk régen. 

 

Egyek vagyunk testvér az emberrel: 
Vele együtt. szabadulunk fel.. 
Az. éj jel álmodtam: 
Egy fogason lógtam 
s mellettem 'a szögön 
lógott a ruhám. 
És láttalak, testvér, 
melletted álltam én, 
láttam, simogattad 
testemet puhan. 
S mindaketten tudtuk: 
Eljön az idő  -- fogasról leszállok, 
talapzatra állok 
és keblemben hordom 
izzó, fényes napod. 
Ki nevét viselem? 
Jó testvér, türelem! 
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Én — vagy más? :  
ember leszek, ember vagyok.  
Csillagom látsz? 
Csillagom vársz? 
Élsz testvér, túl éhségen, rémségen? ! 
Várjál! Jövök. 
Hívj! Röpülök. 
Hozom a holnapot 
kit sóvárgunk régen. 

5.  

Koporsó-szűk faláda az áуam. 
Melléan fekszel Csillag? Nincs helyed. 
Maradj le, testvér! 
Az öleléshez se erőm, se vagyam! 
Sodora szél, súlytalan hópelyhet, 
Lehorgonyozni Csillag te se tudsz. 
Maradj le mellőlem, testvér! 
Mert lemarad test és lemarad vér! 
Ha magadban is, asszony 
mindenen túl éljél! 
A holttesteket rázzad ki testedb ől. 
Tiszta maradsz, ha bőiem messze futsz. 
Élj és örülj 
és könyörülj 
rajtam, koporsós halotton. 
Élj és ölelj 
én, bús röhej 
hadd maradok le messzi utadon. 
Bányászd ki Csillag — gyermeked testedb ő l, 
kit én neked többé nem adhatok. 
Én vagy más? Hogy apja ki leszen?! 
Mindegy már, asszony, ha anyává.. teszen. 
Teljesedj ki a jövő  felé. Csillag —
Kóporsóm váljék bölcsővé általad! 

Azután Warburgból a fasiszta központba, Nürnbergbe kerültünk. És 
novemberben a németek -és tábornokaink, fasisztáink aláíratták  a hi г-
hedt »nürnbergi nyilatkozatot«, ebben arról volt szó, hogy elítéljük a 
Népfelszabadító Harcot és rendelkezésére bocsátjuk magunkat a német 
hadseregnek, hogy haza szállítson bennünket és csatába .vessen népünk 
ellen, a Népfelszabadító Harc ellen, a Párt ellen. A tábor még nem volt 
megszervezve, csak kisebb különálló csoportok voltak benne. A legtöbb 
ember még tájékozatlan volt és el is voltunk szigetelve egymástól. A 
nyilatkozat kibocsá гtása után tették a barakok között csak szabaddá a for-
galmat. Félnapunk volt határozat-hozatalra, agitációra a nyilatkozat 
ellen. A szörnyű  éhség és• szörnyű  fázások idején, amikor halállal fenye-
gették azokat, akik nem írják alá a nyilatkozatot és az otthoniak, a hoz-
zátartozók megkínzását és kivégzését is kilátásba helyezték, így Is + sike-
rült a tábor 10°/o-á гt megnyerni. Szörnyű  lelkiharcókat folytatott le ma-
gában mindenki. Részt vettem a határozat-hozatalban és a felvilágosító 
munkában. És biztosra vettem, — minta többiek is — hogy pár nap 
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múlхa kivégeznek. Вihálji-Merin egy hónapot adott magunknak. »Az alatt  
megírhatod a második ciklust!« — mondta és hozzáfogott arcképeink  
megfestéséhez, hogy legalább k,ép maradjon utánunk. Vigaszul asszo-
nyainknak. Két verset közlök a második ciklusból:  

II. c i k l u s (A keserű  versei)  

1  

Im, eléd járulok.  
Bús állatszemem —  
halálra-ért tulok —  
most rádemelem.  
Közeleg az óra:  
virradóra, búcsúzóra.  
Hagy nálad maradjak?  
Csillag, nem tehetem.  
De eléd járulok  
hittel, áhítattal,  
beléd, az emberbe  
vetett. erős hittel.  
Tudom: én elmúlok:  
elsodort falevél  
rőt pázsitra hullik.  
De te akarattal  
folytatod utam.  
Te vagy bő  kutam,  
csergő  hűs forrásom.  
Magam belédásom,  
újra kicsírázom,  
új bölcs őt érlelek.  
Lesz új kert, új telek.  
Hát eléd járulok,  
nуujtom kezem feléd.  
Idetelepszem le  
Csillag, újra melléd.  
Úgy, mint egykor régen.  
Se földön, se égen  
senki sincs velünk.  
Im, eléd borulok  
fogd át csontos kezem,  
kicsi munkás kezed,  
erős, élő  kezed  
nyújtds felém, add nekem, — 
utolsó nagy csókra.  
Úgy hullik rá áhítattal,  
mint soha, még soha  
lovagi üres csók  
jólápolt kacsókra.  

2.  

Add a szemed, add a szád,  
hadd csókolom mostan rád,  
hadd csókolom mostan át  
hitem és erőm beléd.  
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Mert most nagy-nagy nyugalom  
fog körül, 'mint`jó álom  
s aly j& kúszált bús fejein  
(vár rá tested, ` hűs halom)  
elnyújtani testeden.  
Igen, nagy-nagy nyugalom  
tölti be teljes valóm:  
Megfürödtem a ha jnálban,  
megfürödtem friss harmatban,  
Harmadszór is feredőzök: • •  
Csillag, tiszta hűs hamvadban.  
Csillag, tested fényéiben.  
Tiszta szent nagy nyugalom,  
mint leállótt szélmalom  
lengi körül testemet.  
Átcsókolom, rádcsókolom  
(ahogy átfogysz, drága ollóm!)  
hitemet,  
legszentebb és leger ősebb  
megtisztító tüzemet.  

Odahaza falyt a harc és mi is megtettük a magunkét. Niirnberg  
után, Osnabrückben már megszerveztük az egész tábort és amikor bünte-
tésbő l — az őrök`a vonatban majdnem annyian voltak, mint mi, de meg-
nyertük őket ügyünknek és mindent elmondva, azt is megsúgták:  
Stryjbe megyünk, a Szovjetszövetség egykori területére és ez a Mi  
K a ti n u n k lesz, a mi nagy sírvermünk, — szóval, amikor büntetésb ől  
Stryjbe helyeztek át, ott kénytelenek voltak az országból, a nép dühe  
e1ő1, táborokba menekült véreskez ű  Drázsapárti »Vojvodákat« аözénk  
vetni, hogy ellensúlyozzanak és végső  esetben végezzék kötelességüket.  
Alig egy hónap leforgása alatt átvettük a táborban a hatalmat és folyt  a 
munka tovább. Strassburgban már urai voltunk szinte mind a két  

• földalatti erődítménynek és a Drázsapártiak fegyverkeztek ellenünk,  
miután névjegyzékeinket már régtál fogva ođacsúsztatták a németeknek.  
És Strassburgban már érintkezésbe léptünk az összes többi táborral.  
Persze egynéhány táborral már Osnabrückben felvettek az érintkezést.  
Készülődtünk arra is, hogy érintkezésbe lépjünk 'a francia partizánokkal.  
Azután — megállt az oly régen várt =második front : éš a németeknek  
újból, volt idejük hozzá, hogy --- mint pár hónapja az oroszok él ői  
Strassburgba, mosta franciák el ől  keletre, Pommerániába, Barkгn-
brügge-be dobjanak át. Vártuk az orosz ćsapatokat, dolgoztunk, felkészül-
tünk és — tudtuk, hogy 1100-an rajta vagyunk az _ újabb  hall-listn, 
hogy az mára Gestapó parancsnokság előtt van. Azután arról értesültünk  

mindenütt voltak embereink a németek kötiött -- hogy a listákat visz-
szaküldték — bizonyos formai hibák miatt. Mindez 1943 óan 1944-ben  
történt. Felszabadulášunkig. Közben =— mindenr ől tudtunk, tudtuk, mi  
történik odahaza, általában és az ismerősök `körében. Hiszen éppen  a 
nürnbergi nyilatkozat idején —akasztották Ottmárékat. De összesír-
tunk akkor Cvetkó és én, akik Osnabrückben összekerültünk. És érte-
sültünk a januári újvidéki razziánál — egyik szobatársunk családjáról  
hozzánk, nem az ő  nevére érkezett egy levél, nekünk kéllett tudomására  
hozni, hogy apját, anyját és még két családtagját legyilkolták Újvidéken  

ott élt velünk a novemberi akasztások egyik áldozatának öccse is,  
akinek bátyját, magyar irbt, Ottmárékkal végezték ki. Még tán október- 
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novemberben értesültem a becskeréki rémségekr ől is. Sógorom kivég-
zéséről, Rózsa és Kócsa (Sulmann Rozsa, Kócsa Kolarov) kivégzésér ől  
a harc első  napjaiban. Alig volt nap, hogy valaki ne kapott volna ha-
lálhírt. Ángya haláláról (Noje Zsivánovics egykor szürrealista fest őmű-
vész felesége, tanártársam) véletlenül csak három év múlva értesültem}  
talán akkor, amikor Krum agyonütéséről is a zrenyanini »kórházban«.  
Egyre inkább megtelt a temet ő  bennem. Anyám haláláról is tudtam már.  
Nini, a tudás csakugyan nem mindig nagy öröm. -А4 szervezet tartotta  
mégis bennünk az erőt, különösen a mi szobánk, a híres »sedmica«  
(osnabrüсki 37, borok 7. sz. szobája), amelyr ől Bihalji-1V ln is megemlé-
kezik regényében »Dovi đjenja u oktobru«, (Viszontlátásra októberben)  
és tartotta bennünk az er őtt a bennünk lévő  életerő  tartalék, amelyet  a 
vers útján igyekeztem napról-napra kibányászni, kiásni magamból.  
Ebben Csillag nagy segítségemre volt. »Ide kölcsönözte az erejét.<.  

Erről szólnak a harmadik és negyedik ciklus versei, amelyekb ől  
6-ot ideiktatok. Igaz, őszinte versek és megtették a magukét is. Mert  
hazudik az, aki azt mondja, hogy könnyű  szenvedni, még barátok kö-
zött is. De csak barátok között, elvtársak között lehet végig kitartani. És  
aki egyedül is kibírja, az oly szörnyű  belső  tartalékok fölött rendelkezik,  
amelyeket csak a bennünk élő  embereink, barátaink, elvtársaink tudnak  
mindiga .kellő  izzási fokon tartani. Ezt jelentette tábori költészetem:  

TII. ciklus  

7.  

Ezt.  a ritka estet  
mikor barna 'tested  
ćsillagokat gyújt —  
új kút — s érásásra,  
erőbányászásra  
most újrateremtem.  
Látod Csillag, látod magad?  
S mikor tested örömöt nyújt  
tudod-e, látod-e,  
hol végződik a kék tó,  
hol kezdődik szemed,  
hol tükrözik benned  
kék ég ti а  zta boltja?:  
Mert mindez v a n,  
mindez nem v 01 t-ja  
testünk örömének.  
Zúg-zengjen az ének,  
harsogjon az öröm.  
S bár a követ töröm  
öröm zeng, öröm zúg  
véremben. Szavad búg  
és diadal harsan.  
Búg szavad, szól a dal:  
harsogó diadal!  
Látod magad asszony :  
Zengő  nap, hogy csókol  
4hrida tavába?!  

406  



17. 
Csak a hírek, csak a levelek. 
De köröttünk sövény, zárt telek. 
Csak gondolatban, vágyban egyesülünk, 
Túnya-tétlenül ágyunkon ülünk: 
Kint harcolnak, 
kint élnek, építenek 
s a hullt helyekre 
kellenek 
az új emberek. 
Mert a terek 
rengetegek. 
Hullanak, jaj, az emberek 
s a nagy erd ő, a berek 
új anyagra vár. 
Nélkülünk tán űr tátong 
kidőlt bajtársak helyén. 
Múlóban a nyár, 
köröttünk, víz, sár. 
Bámulunk üres aggyal, 
fejünk, mint a gong 
cseng-bong, Zeng, king-kong. 
Vlünk-fűlünk; 
mint az agyagharang. 
Lábunk indulásba lendül — 
az őr a géppuskánál fent ül 
s fényt vet aszott testünk köré. 
Nem vehetünk részt a harcban, 
építenünk nem szabad. 
Még a szavad sem szabad. 
nem éri el hű  harcosi társad. 
Átszúrt testeden érzed. a nyársat. 
Mért éltél? Jaj, mit tettél? 
Tétlenkedtél, 
lustálkodtál, 
álmodoztál. 
S most csak ez a tulajdonod: 
nincs barátod, nincs rokonod. 
Csak a hit tartja a lelket 
s egyre az egyet kérdezed: 
Marad-e rád még feladat? 
Maradnak-e üres telkek, 
hol te lehetsz a pallér? 
Irigyellek, jaj, testvérek! 
Vajjon időre beérek? 
Hitem küldöm: Jószerencsét! 

21. 

(írunk és csinálunk történelmet, 
Nagyot nem merünk, 
a szó a fegyverünk! 
De szó formál embert és korszakot!) 
Foglyok vagyunk, rabok, 
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leszámolt darabok, 
csak leolvas bennünket az őr. 
Soha szabadabb 
nem volt rab s vadabb, 
mint itt, 
hol fényt ránk a reflektor 
vet, 
mint itt, 
hol nem virrad ránk új kor 
s a régi temet. 
Mert itt a rab 
új törvényt szab. 
Lakat mögött új kort prédikál, 
Mert ma minden lakat 
szül új hatalmakat, 
dönti azt, amely a fénytől elzár. 
Irunk és Csinálunk történelmet, 
Nagyot nem merünk, 
a szó a fegyverünk. 
De szó formál embert és korszakot. 

IV. ciklus 

I. KÖLCSÚNÚZD AZ EROD  

Halkan halok meg,  
nem zavarlak.  
Csak kilépek életemből,  
mint testről-hullt viseltes ruhából --
és többé nem akarlak.  

Kilépek, mint sötét  
emeleti erkélyről,  
ahogy észrevétlen az üresbe  
folytatjuk csöndes sétánkat — 
és meleg szellő  csap meg a mélyről.  

Halkan távozom,  
ahogy baráttól Illik búcsíztlan útra kelni.  
Pedig fájna, ha halk halálom  
nem venned tudorn.ásц1  
s fel nem tett kérdésemre  
nem tartanád •érdemesnek  -- 
vagy nem volna már kinek, felelni.  

Mert szükségem van rád  
s észrevétlen távozni sem tudnék;  

ha nem tarthatnám számon .tekinteted.  
Szükségem van rád :  
Mint táplálékra a testnek,  
Mint vízre a kútnak,  
utasra az útnak,  
homályra az estnek.  
Szükségem van rád,  

408  



hogy szépen élhessek,  
szépen távozhassak  --= 
— mintha csak valakivel versenyt futnék.  
Mert gyenge vagyok nélküled:  
Ha nem látom er őtlen,  
ahogy hajladozol a viharban  
és nem adom át csekély er őm neked,  
hogy megállhassak gyökért eresztetten. —  

tgу , úgy állok, mint féligemelt falak-tet őtlen.  
Halkan akarok távozni  
miillió harsány kiáltó halál közt.  
Hogy meg ne zavarjalak.  
Csak kilépek életedb ől,  
mint hüvelyéb ől-hántott sikló mag, ahogy hull — 
és többé nem akarlak.  

6. EGY PERC HALLGATÁS  
Most már megmondhatom  
— három évvel bús halálod után,  
most már megmondhatom:  
nagyon szerettelek.  
Mint minden embert s főleg talán minden asszonyt,  
aki munkatársam multban vagy jelenben.  
S aki ferde vállamra hullatja  
fáradt madár-kezét.  
Sokan, nagyon sokan vagytok.  
Ki győzne titeket rendre felsorolni,  
amikor egy perc hallgatással dózunk értetek  
és amikor az egy perć  
'véges-végtelenség,  
nem forma, nem üres unalom,  
nem rossz-szabású póz,  
amit kelletlenül öltünk magunkra.  
Sokszor kerestem a neved  
tisztasszonyaink számos neve között.  
Most már tudom mért nem találtalak.  
De a tudás nem mindig nagy öröm  
és a tudás nem mindig hatalom.  
Ettünk mi mindketten gyümölc ѕöt a tudás fájáról  
és elkeseredett a tudástól a gyümölcs  
és elkeseredett, asszony, a szám íze.  
irt nélküled ízlelem most topább  
az almát, tudás fájának gyümölcsét,  
amely számodra sem volt az életnek fája.  
pMáriától Véronikáig« — sok asszonyom, társam hagyott  
keserű  szájízzel 	 lígy magamra,  
és sokszor nem tudom 	

~. 

mivégxe lett bogáncsos kóró életem,  

mért is magánykodik a nagy gyáva mez őn.  
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Elszégyenlem magam, hidd el, sokszor,  
ha néhanap, mint most, rajtakapom magam:  
hogy még élek s néhanap örülök  
s nem gondolok rátok,  
akik az egy percben,  
mind, jaj, el nem fértek.  

Mert barátok között van még öröm-morzsa  
s ha itt-ott asszony — esztend őben egyszer  --
vagy gyerekszem csillanva testemre hull  
és ér ő  búzakalász ringatja el hullámzó szemem  
eltűnt halott asszony. Megvetsz érte?  
Felróvod hibámul vagy igenlőn bólintasz  
A haláltusától már kisimult arccal?!  

Igyekszem iilni, igyekszem gyűlölni.  
De ha parancsolod, sem tudlak feledni.  
Hiszen most már megmondhatom:  
három évvel h ős halálod után,  
most már megmondhatom: nagyon szerettelek!  

7. MI #ОGG0LEGES?  

Függőleges a fa. Az vélő  fa sudáran égnek .  tör.  
Mi vfzszintes?  
Vfzszintes a fa. A kivágott f vízszintesen hever  

s nem fogja el előled a napot,  
de balzsamos levegőt sem terme], légéhes tüd ődnek,  
Mi függőleges?  
Az élő , harcoló ;  járó, dolgos és ágáló ember.  
Függőleges — az ember!  
a felkiáltójel és a vessző , ami utbán még felemeljük a hangunk s el nem  

[pihenünk,  
mfg a nemz ő  férfi, a megtermékenyül ő , meg a sziilő  asszonya vízszintesbe  
Mert vfzsz'intes az á .gy! [feszül — és úgyis megveti a sarkát!  
És nem csupán leajzott testet nyújtóztat magám  
és vízszintes a bölcső  
és vízszintes — a koporsó.  
Meg a gondolatjel ami szünetet tarttat  
és vízszintes a pont, ami elpihentet.  
Mi függőleges:  
Fűggölegeб  a sziklatermő  hegység  
és vízszintesen feszül a partok közé a hid, mert vízszintes a. nyugvó  
de függőleges a part és a karcsú torony [vfz színe,  
és függőleges a vízesés, amint dübörögve a turbinára hull.  
Vízszintes a folyó tükre, ha hátán hordja a sikló hajót,  
függőlegeš á vízszintes tengert fodroztató világító-torony.  

f;n ember vagyok:  élő , dolgos ember  
és függőlegesen feszülök térbe és időbe.  
És egyre hajtogatom: Légy résen. Feszült figyelemmel legyen szemed az  
az út vfzszentes, [úton, - az útnak hajlásán,  
de+ te függőlegesen, derékszögbe hajoltan az úttal  
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állj rajta és figyeld hová kanyarodik.  
36 úton haladsz?  
(JÓ volna leernyedve elfeküdni, idegeket leá jani,  
vizszintesbe beleveszni:  
A föld vízszintes. Meg a folyó vize, amire fáradt hátad fekteted. A hullám  
és vízszintes a fekvő  asszonp teste. [és a selymesfüv ű  gázsit  
és — valldbe, igen vízszintes a koporsó is.)  
Én járó-kelő , dolgos, harcoló ember, én ágáló futóbolond: Ember vagyok!  
Szemem a vízszintes horizontot keresi, belevesz a távol kiitatásába  
és függőlegesen, állva, járva, feléje, haladok és kérdem önmagamtól:  
"Elég energikus voltál: kifelé és befelé? Önmagaddal, jaj, másokkal szem- 

[ben? Gondoltál mindenre? «  
Van benned gerinc, függ őleges tartás? Függ őleges gerinc, bátorság,  

[kitartás?  
(Csak egy napot megpihenni,  
rőt avaron elnyújtózni,  
nem gondolni semmire.  
Tétlenkedni , semmit tenni,  
ráhullani sárga fűre,  
szünetjelz ő  gondolatjel  
vízszintesbe hullva hűlni,  
nem akarva es ngm marva, belefalni az avarba.  
Nem törtetve, törekedve,  
nem muszáj-herkuleskedve.  
Jó volna kicsit nem »élni« --  
tűrni hagyva, hagyni tűrni,  
hogy csak úgy : mi bennünk »éljen«  
s hogy ki vagy mi -- másra bízva.  
— tudatosság, idő  nélkül.  
Az idő  függőleges,  
a ritmus függőleges,  
és függőleges a hang, harang,  
de — vízszintes a betű !  
A gondolat függőleges:  
nem akarok gondolkodni,  
csak tűrni, zajló gondolatom:  
legyek késő  képek síkja,  
hullám-vízió talaj.)  

Mi függőleges?  
Függőleges az árbбc, gyárkémény és naftatorony, a gerinc és a 	fölđ  
de vízszintes minden árnyék, a szél s nekifeszül ő  vitorial 	[vonzása,  
s vízszintes a nyugodt mérleg.  

B jtárs, mért vagy nyugtalan?!  
Vízszintes a drótsđvény! De —  
Vannak, kik vízszintesben alkotnak  
s függőlegesen dőlnek sfrba!  

Mi függőleges?  
Függőleges a felhőkarcolб, függőleges a villá.mhárftó  
és vízszintes az anténna és minden hírviv ő  huzal,  
meg a vágtató vonata végtelen hfvb pusztán.  
Függőleges az akarat és a tett  
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es vízszintes a méla vágy lila síkja.  
Függőleges .az ágaskodó 16, a nemző  csődör,  
de vízszintes a befogadók a s a magvaváró szántóföld!  
Függőleges az ércolvasztó k оhó, a vf ztorony, a gáztorony  
vízszintes a széles horizont s atávoli hegyek gerince .  

(.aj, jó volna boldog lenni, . 
egy-két kis napot  örülni, 
elheverni, mit. em tenni,  
csak bámulni, csak elülni.  
Bajtárs, mért vagy nyugtalan?  
Vízszintes a drótsövény!  

de vannak, kik vízszintesben alkotnak  
és függőlegesen dőlnek sírba!)  

Mi függőleges?  
függőleges a kereszt, és jaj, minden akasztófa!  

Ünneprontás?  
Vízszintes a horizont,  
vízszintes a fekvő  asszony.  

Egy-két kis napot örülj !  
Végy nagy erős lendületet,  
mint aki az égbe ugrik!  
Az ugrás függőleges -- 
S maradj közöttünk a földön!!  
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MAJOR NÁNDOR: 

Túz a tárlón  

Virágzott az akác, bódította szaga, s az egész falu nyeldeste.  
Ilyen időtájt, május közepén langyosodnak meg. az estek nyáriassá,  

s ha már az akác virágzik, az ember is fölgy űri az ingujját, úgy jár a  
dolga után. Mert melegedik, jön a nyár.  

Van ilyenkor munka a mezo".n, .  de  ha fáradt :is az ember,. nemigen  
feküdne le este, legfeljebb ,a szabadban. Mert este, ha már dobott a 16-
nak éjjelre rágnivalót, a_ tunya legény is megáll az ∎istálló élőtt, s a sa-
tyakot följebb löki a fején. Arra gondol, hogy jö lenne valahoh egy gyö-
pös udvaron leheveredni. És valakinek az ölében elszundikálni. Jó volna.  

Virágzott az akác  .. . 
A falu szélén, ahol az öreg Barcsi kertje mellett az a nagy sövény . 

van, összetalálkozott két ember. Fiatalak, legények. Mintha _ centiivel  
mérték volna egymáshoz őket, olyan egyforma testés. Nem : az "á  fajta, 
amelyiken szinte rezeg az izom , hanem amelyiknek feszül а  bőre.  
Csontosak. Tán el is mentek volna egymás mellett, :de hirtelen megáll  
tok. Pedig egyfelé vezetett az иtjuk. Aztán jóbban szemügyre vették  
egymást, hadd lássák, az-e az, akit gondolnak. Az volt.  

Jó estét Jóska.  
Neked is.  

Ha nappal lett volna, akkor folyna mára beszéd; hisz fában vannak  
ők, nagyonis jóban, együtt ko ćsiskodnak a szövetkezetben, , de este  
találkoztak. Ennek meg nagy súlyé van. Ez nagy baj, hogy egyfelé visz  
az útjuk. igy aztán olyan csönd lett, hogy hallani leliététt a szomszéd  
faluból a harangozást, pedig az ritka ecet. Keserves egy 'állapot ez a hall-
gatás. Rosszabba foghúzásnál. Pedig az se gyönyör űség.  

Tabi 'Bandi kotorászott a zsebben, Révész Jóska meg odaszólt  
közben:  

Gyujts rá, de adj tüzet.  
Amaz zavartan, szinte dadogott. Rendes hangja nem jöhetett, mert  

úgy állta dolog, hogy nem jól állt.  
Én is ezt akartam mondanő .  
Nofene. Hát neked sincs gyufád?  
Nincs.  
Ez baj. 1gy hát nem szilurak.  

Itt aztán megint belebújta nyavalya a tudományba, mert kifogytak  

a szóbál. Allt az egyik, állta másik. Már olyanná fajulta helyzet, hogy  
a Jóska ilyenfélével biztatta magát: no, Jóska, mit nézed .ezt a bugrist,  
üss bele, hogy bepiszkolja az inát! Még jószerecse, hagy idejében eszé- 
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bej цtott valami. Hogy Bandi nem is olyan bugris. Bugris, bugris, hát,  
hogy is jutott az eszébe ez a szó? Nem tudta kitalálni, hát elnevette  
magát, s a bocskorával nagyot rúgott egy arra ugráló varangyba. Bandi is  
széthúzta a száját š nevetett. Amannak meg tetszett, hogy ez a saját  
kárát neveti tulajdonképpen, hát hahotázás közben tagolta:  

Mit ne-vetsz?  
Megálltak kissé pihenni.  

Amit te. Hát te?  
Ekkor Jóska arra g бndolt, hogyha megmondaná Bandinak, biztos  

nem lenne olyan vigyorgó holdvilágképe. Nem állta, hogy még egyet fi  
kuncogjon, aztán meg hazudott jakarát.  

Azt, hogy ... azt nevetem, no, hogy ... hogy te is, meg én is a  
Boriskához indultunk, osztón most meg megálltunk.  

Jóska nem bírta nevetés nélkül, de Bandi ugyancsak komoly lett.  
Tudta ő  is ezt nagyon jól, de így szemt ől szembe mondani mégis fura...  

Aztán Jóska is megcsendesedett s félre-visszanézve a falu felé, leté-
pett a sövényről egy levelet, azt rágcsálta.  

No, Bandi, gyüssz-e velem hazafelé?  
Az zavarodott egykissé.  

Vagy ketten menjünk a lányhoz egyazon céllal?  
Bandinak nem volt hazamиhetnеkje. No meg, akart valamit tudatni  

Jóskával. Hogy ő  nemcsak azért jár ahhoz a lányhoz, hagy járjon, vagy  
mintha sok lenne a bocskor talpa. Mert az ugyan nem sok egy csöp-
pet se, hónra árulják.  

Jóska, tudod, izé, én nősülni akarok.  
Most aztán amannak is elege lett. Hátratette kezét, megrándult a  

szája. Mert itt bajok lesznek, ez így nem lehet tovább. E1 kell intézni,  
már úgyis egy hónapja kerülgetik egymást. Majdhogynem minden este.  
Végére kell j árni a dolognak, elég ebb ől!  

kihúzta magát legényesen, s szép csendben mondta.  
Bandi, én is nősülni akarok.  

Hogy itt kis szünetet tartott, a szavak szinte ésengtek a leveg ,3ben.  
Aztán folytatta:  

Osztón ... máma ne is menjünk. Se te, se én. Mert, ha te sze-
reted, hát én is... Majd vasárnap elintézzük a táncon.  

Bandin látszott, hagy ideges, hogy föl van húzva, minta vekkeróra.  
-Egyre szuszogott, s szinte világította szeme. Jóska még alt egy pillana-
tig, aztán lépett kettőt hazafelé. Akkor megfordult.  

Jössz velem?  
Amaz tétovázott, aztán mégis kilépett. Mentek az els ő  sarokig szót-

lanul. Nyugodalmas jójcakát mondtak s az egyik erre, a másik arra.  
Jóska csak .úgy mentében leszakított egy akácfürtöt. Éppen a házuk  

elé ért. Megállt, nagyot szíta levegob ől. A szellőcske megsarkantyúzta a  
fürtös ágakat. Csak ez a nesz hallatszott, semmi más.  

A legény messzire _hajította az akácvirágot, befordult s úgy borvágta  
a kaput, hagy csak úgy zengett.  

* 

$úzaémés el őtt a határjáró egyik napon még zöldesnek látja á bú-
zát, kovászosnak vagy tejesnek a magot. Ha pár napig nem jár arra,  
nem látja, meglepődik, hagy lám, három-négy nap ° alatt kicsattant  a 
búza, sárga a határ, beért a ker кyér.  

A gyereklant' is növekszik. Gyerek az csak, elmennek mellette,  
észre se veszik. Aztán zsendül, pezsdül, egyszer csak kipattan a szép- 
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sége, termete, s csak csodálkoznak az emberek, hogy lám, ki gondolta 
volna... Аztn, mikor először megy a táncra, már nem átallják az idő-
sebb 1egények sem fölkérni egy táncra. Pedig két évvel ezel őtt• tán még 
szóba se .álltak vele, elnéztek felette. Ilyenkor meg, tánc közben, rámoso-
1yagnak a zsenge lányra, hagy: 

Ejnye, Iám, hogy megnőttél! 
Csak ennyit mondanak eleinte, csak úgy ártatlanul, az id ősebbek 

nyelvén, pedig tudja csoda, mit gondolnak. Ez már csak így ván. 
Aztán, ha az ilyen fiatal lány nagyon szép, akkor sokaknak tetszik, 

sokan végignéznek rajta és mindenki gondol valamit. Ki-ki mást. 
Bencze Boriskával éppen így volt. Nemigen vették észre a legé-

nyek, csak azon az emlékezetes els ő  mulatságon. Az első  nótánál, Turi 
János, a virtuskodó, erős legény végignézett a lányokon, csak úgy Ciga-
rettával a szájában. Megakadta szeme rajta. Annyit mondott, hógy: hm. 
Eldobta a cigarettát és felkérte. Aztán így a többiek is. Szegényke irult-
pirult eleinte. Aztán meg tetszett néki a dolog. Mármint az, hogy ez a 
legény is, meg amaz Fis, mindig jobban hozzáhúzódott. Szegény fiatal 
lányka eleinte nem tudta feltalálni magát, hát mindenkivel kedveske-
dett. És ez volta baj, mert mindenki félremagyarázta a dolgot. Nem szólt 
a lány semmiit ellene, szégyelt sz đlni, aztán meg, mikor megnőtt, hát --
megszokta, hogy többen járnak utána. Tetszett neki. 

Vasárnap este a táncon zsibongás van, ki-ki beszélget, a legények 
csoportokban. A lányok is csirregnek. A táncterem körül asszonyok ül-
nek s ugyancsak nézik, ki kivél táncol. Azok ezt tárgyalják susmogva, 
mert hisz ez a dolguk. 

-- Takács Etust a Bagi táncoltatja, tán valami... 
Hát nem tudja? A multkor, kedden-e, vagy szerdán, — igen, 

kedden. Este megyek hazafelé, oszt .. . 
Megszólal a zene. Mindenki táncra indul. 
Az ajtóban két legény áll: Révész Jóska és Tabi Bandi. Egyik se 

mozdul, egyik se indul. Nézik Boriskát. 
Jóska kihajtotta a kabátra az inggallérját, azt igazgatja. Bandin 

nyakkendő  van. Tiszta ing szorítja rezesszfnű  nyakát, látszik; hogy szo-
rítja. A legény kigombolja, lejjebb- ereszti a nyakkend őt. No, az még a 
zsebbe is kerül onnét. Er ősen úgy látszik a dolog, mert a legény nem jó-
kedvű. - 

Altnak, egyik; se indul. Mintha nem mernének egymásra nézni. De 
Jóska mégis odafordul. 

— Visszamegyünk, Bandi? — és int az ivótereQn felé. 
Az nem szól semmit, de azért megy. Jóska után. Leülnek az asztal-

hoz, bort rendelnek. Isznak égyütt. Jön a többi legény. Jókedv űek, hec-
celődők, s ez a kettő  is vigyorog már. A bor melegít, nevettet. A bor 
vigasztal. A bor merészebbé teszi az embert, mulattat. Zsibong a 
társasag. 

Én nem tudtam, hagy Kaszás Imre úgy áll az Esztivel, — mondja 
az egyik szőke legény. 

A melletteülő  verejtékét törli. Épp táncról iöttek, az megizzaszt. 
Osztán baj az? Hadd legyen! 
De látom, hogy truccol a Kaszás, ferdén néz rám. 

Turi Sándor, a vereses legény az asztal szélinél állva tölt a poha-
rakba. Kicsit rózsáskedv ű  már. 

Bele kell verni a nyavalyás Kaszásba, majd lejjebb ereszti 
az orrát. 
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De már isznak is, el is felejtették hirtelen a Kaszás Imrét, mert 
Tabi Bandi valami nótába kezdett. Ilyenkor aztán beleharsognak a fara-
gatlan, nyers hangok teljes tüd őből. Hogy ki bírja nagyobb szusszal. 
Mert ilyen a danolás módja: 

Mulatoznak a legények jócskán, az árán le-föl nyargalási a mutató ;  
malik az idő. A két legény csak iszik, mulat-a többivel, de egyik se tán-
col. Jóska vigyázza Bandit, az meg Jóskát. Néha összevillan a szemük, 
de csak elfordítják. Mert tudja mind a kett ő  : ez az a nagy nap, amikor 
eldől , melyikük jár Boriskával. S már lehet akármilyen szép ez a mu-
latság, bármilyen jó is a bor, nem ér az semmit, er őltetett a jókedv. 

Bandi izeg-mozog a széken, aztán int Jóskának. Félremennek. Meg-
áll a két legény, egymással szemben. Bandi szól; • 

Boriskával beszélni kéne. 
Jócska hallgat, mert most arról van szó, đog ketten oda nem állít-

hatnak a táncterem közepén, hát akkor melyikük menjen? 
Majd én szólok hozzá. 

Csattana szó:. 
Én is birok. - 

ússzenéznek. Itt nincs orvosság, míg a Boriska nem dönt. Jóska 
a józanabb, higgadtabb. 

Hát akkor, majd ha hazafelé indul, megyünk mindaketten .. . 
Benézünk a táncolókhoz? 

Benéztek az egyik ajtón, Boriska meg éppen akkor ment kifelé a 
másikon. Egy legényarc is megvillant az ajtó árnyékába лΡ, a keszeg Réti 
Balázsé. A két legény ismét összenézett. Hirtelen egyet gondoltak. Meg-
fordultak s az udvaron át kiléptek a hátsó kapun. 

Megkerüljük őket, aztan eléjük vágunk. 
Bandi csak ment Jóska utan. Kiléptek jócskán, szaladtak is egy da-

rabón. Faárnyékok, házak maradoztak el. Egy utcasarok el őtt beállt 
Jóska a kapuba. 

Erre kell jönniök. 
Vártak egy picikét, aztán tényleg jöttek. Balázs mesélt valamit, 

dörmögött a hangja, Boriska meg vihogott. Bandi szája megrándult. 
Ökölbe szorulta keze. Ha most valakit megüt, az összérbgy. Jóska fi-
gyelt. Szobor volt az arca. 

Azok már -a sarokhoz éгtek. Jóska kilépett a kapuból, Bandi utána. 
Balázs meglátta őket, hirtelen megtorpant, mint akit váratlanul ér 
valami. Aztán gyorsan megfordult.' 

No, szerbusz Boriska, én erre .mék, hazafelé. 
Mire amaz a kett ő  a sarakra ért, Balázs már vagy húsz lépéšsel 

odébb járt. Bandi levegőbe hasított az öklével. Majd szét vetette a mé-
reg, hogy nem üthet. 

Hazafelé, Balázs? Hazafelé? 
Az megállt. Megfordult. Nézett, mintha nem tudná, ki az. 

Te vagy az, Bandi? ... Hozamék, persze, mert hisz már késön' 
van. Jójcakát. 

Ellépkedett. Még fütyörészett is, mintha meg se ijedt volna ama-
zoktól. 

Boriska úgy meglep ődött, hogy szóhoz is alig-alig jutott. Hát ez meg 
mi? Bandi, meg .sóska együtt? És Balázžsal találják. Most mi legyen? 

Együtt gyöttünk, Hát ti hová mentek, hisz ' nem arra laktok, 
gyertek velem... 

De a két legény csak nem mozdult. Barkasszemet néztek. A lány meg 
közöttük. 
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Bandiba megint az az el őbbb ütésvágy mászott, s már el őre is d "ólt. 
Jóska szétvetette lábát, s hátul összefonta kezét. Kemény melle el őre 
dülledt. 

Na, gyertek, mit álltok? 
Jóska mosta lányra nézett, elmosolyodott szeliden. 

Innét sehová, Boriska, nem bizony, míg meg nem mondod., Bo-
riska, melyikünk menjen... örökre .. , csak egy mehet... 

A lány szinte megijedt. Elpirult. Elfordult. Aztán hirtelen mindakett ő  
karját megfogta. Akkor meg, mintha szemibe szállt volna valami, azt 
dörzsölte. Jobbra-balra lépett, aztán mindakett őt hazafelé húzta. 

Ugyan, ugyan .. 
Bandi erősen alt, mint egy oszlop, azt húzhatta. 
—• Itt választanod kell ... 

Ugyan, ,ugyan .. . 
Bandi félretólta a lányt s feleje görnyedt. 

Nem tudsz választani? 
Csönd, mint a kriptában. 
A legény leeresztette a kezét, aztán odébblökte a, lányt s hátraszegte 

fejét. 
Hát akkor az erő  választ .. . 

Aztan amahhoz fordult. 
Jóska, á lj ki, ha mersz! — s messze hajította kabátját. 

A lány állt még egy pillanatig, nézett, tétovázott, kicsi szája szóra 
nyílt, meg becsukódott. Akkor hirtelen megfordult és futásnak eredt. 
Futott, a két légény meg nézett utána míg elnyelte a setét. 

Bandi rn,ég föl se ocsúdott, Jóska még a lány után nézett ugyan, de 
már csak gúnyosan, Bandihoz szólt, de még csak fele se fordult. 

Hallod, Bandi, én nem verekszesn Boriskáért. Csak te vedd föI 
a kabátod. Nem szeret az igázón se engem, se téged .. . 

Bandi nem akarta hinni. Az nem igaz! Jóska fél, hogy ő  megverné, 
hát most le akarja beszélni a lányról. Nem fogja lebeszélni! Úgy fordult 
a másik felé, mint valami vadállat. Szinte parázslott a szeme. 

Miért? 
Jóska már csak nyugodtan mosolygott y  megsimította kicsi bajszát, 

és előrenyujtotta jobb kezét. 
Ezért! 

Amaz megrákönyödött. Az ámulattól szóhoz se jutott. A kézben egy 
j ó, ' kézhezálló bot volt, olyan rőfnyi. 

Látod, ezért, Bandi. Mert a Boriska is látta. 
Erőt vett magának a legény. 

Hát aztán? 
Miféle aztán? Ha verekedni akartál volna igazán, olyat odasóz- 

tam volna, hagy föl se kelsz többet, hiába vagy er ősebb. 
-- Attól még szerethet a Boriska. 
Amaz elnevette magát. 

Hahaha! Szerethet ... Hallod, hát gondold meg mán: ha szeretne, 
akkór féltett volna, oszt kért volna engem, hogy jaj, ne verekedjetek, jaj, 
ne! Vagy hozzád szaladt volna, hogy védjen. 

Elhallgatott, várta a hatást. Az látszott is, mert Bandi ugyancsak 
furcsán hallgatott. Aztán folytatta. 

n mondom, Bandi, Boriska nem szerit egyikünket se, rágja ki 
a fene a szakását .. . 
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A másik úgy le volt forrázva, hogy nem szólt semmit, csak elfor-
dult. Igazat adott, de bántotta az igaz, fájt neki. De már csaknem 
mutatja! 

Igazad van. 
Akkor meglódult, fölterítette kabátját. Rázta kicsit, porolta az ujját, 

közben mondta: 
Hát akkor tényleg kibabrált velünk, szégyenszemre. Ha meg tud-

nák a többiek ... Én meg még verekedni is akartam... 
Így beszélt, de belül forrt. Égette a szerelem, f űtötte, s lobogott 

a vére. 
Hallod, Bandi, mondok valamit. 

Cigarettát szedett el ő . 
-- Na, mit? 

Azt, hogyha már így sikerült a dolog, akkor rá se nézzünk. Meg-
éгdemli, a keserűség ott egye meg, ahol van! — és belesuhintott a 
levegőbe. 

Összenéztek. 
No, Bandi, kezet rá, osztón gyerünk mi is haza... Osztón senki 

meg ne tudja, mi volt itt, mert szégyenszemre .. . 
Kezet csaptak, ki-ki a maga útjára tért, á maga utcájába. Csak a 

lépések kopogtak, nagy volta csend máskülönben. Mert van úgy, hogy 
a legény se danol, se fütyül. Csak a maga gondja nyomja. Az egyik 
könnyebben veszi; p јszkálja ugyаn, de legyint egyet s aztán levan. Meg-
nyugtatja magát, hagy a lány neon érdemel mást. De a másik keményen 
viseli a bajt, fáj neki, kínlódik, s csak annál jobban szereti, kínjában, 
szégyenében. Nem néz a lányra, kerüli és azt hiszi, hogy gy űlöli, gyú-
iólt teljes ,szívéből, — pedig akkor szereli legjobban.  

A cséplés mindig ricsajos. Kemény a munka, nehéz, de hamar mú-
lik az idő , mert egyre incselkednek. A fiatalak, is, meg az öregek is. 

Zúg a gép, alig lehet ,szót érteni t ő le. A masiniszta olajos kezét a 
nadrágba törli, közben nagyokat pislog a nap felé. Er ősen perzsel. A gép 
nagyokat nyel a kévékb ől. 

A pelva-kaparólanyok Por elleni szemüveget viselnek, s egyre fin-
torgatják az orrukat. Porosak azok már mindenhol, még a blúz alatt is. 
A kévehányók meg se törlik az arcukat, pedig folyik a sós izzadság, be-
lepi a por, toklász, csípi a szemüket, meg mindent. De azért! csak vicce-
lődnek, s ivás után fél bögre vízzel nyakonöntik a vízhordó lányt, пég- 
pedig oly ügyesen, hogy az a keblére folyjon. 

Hahaha! 
Odébb, ;a mázsánál a brigádvezet ő  beszélget a masinisztával. тalál-

gatj ák, mikor lesz készen a cséplés. 
Estefelé, — 'szól az olajosnadrágú. 
Toan lemegy. 

-- Nincs mára határban búzánk? — kérdezi Bencze Bálint a gépész. 
Van egy kisebb kocsira való, de gaz messzi van ám, vagy tíz kiló-

méterre, tudod, a szenesi határban. Épp azon gondolkozom, ki men-
jen érte. 	 - 

Aztán körülnéz, fürkészi, ki is van itt. Meglátja Tabi Bandit. Az j ó 
lesz, lám, a szövetkezet legjobb lovait hajtja, három évesek, olyan él ő  
tüzek, azokkal hamar megteszi az utat. Már oda is szélt neki. 

Bandi öcsém, kirmész a Bajsi földjére, behozod, ami m,ég ott ma-
radt. Nem lesz nagy kocsival... 
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Én nem bánom, csak jöjjön valaki adogatni. 
A brigádvezető  szétnézett. Ejnye, hát ki menjen, hisz minden em-

ber foglalt. Ki legyen az, hisz az asszonyoknak is van munkájuk. 
És éppen akkor jött meg Bencze Boriska. Két nagy;  kanna ivóvizet 

hozott. Tarka-virágos ciceruha van rajta, fején pirosbabos kend ő . Érett, 
szépalakú, er ős lány, csak most látszik igazán. 

A brigádvezet ő  gondolkodott. 
Ki legyen? 

Aztán, mint akinek eszébe, jut valanii, a. gépészhez fordult. 
Bálint, kimenne 4  lányod? 
Miért ne menne?! 

És szólt ia. Boriskának, 'lépjen fel a kocsira. A legény meglep ődött. 
De megnyugtatta magát, t őle+ ugyan jöhet, őt nem érdekli. A lány irult-
pirult s azt motyogta, vízért kell mennie. 

Fontosabb ez, lányom. No, ínenjél csak, hazaértek az aratási 
balra! — szólt az apja. 

Szegény lány kelletlenül szállt fel a kocsira. Igen, mert a kocsin 
Bandi ült. 

Trappoltak a lovak. Bandi csak el őre nézett, mintha minden fi-
gyelmе  a rohanó lovakon lenne. Pedig nem. Meleg volt nagyon, arról bal 
felől. Nyugtatta magát, semmi az. Ara se pillantott. 

A mellettük elrohanó akácfáról két vadgalamb rebbent szét. Egy  
szállásról kiszaladt két hatalmas kutya. Veszettül ugatták a kocsikere-
ket, majdhogy föl nem ugrottak a kocsioldalra. Boriska megijedt. A 
legényhez bújt. Az fölugrott, mintha parázs ért volna hozzá. Végig'á-
gott az egyik eben, az vonítva kotródott vissza. 

A csatornapartra értek, azon vezet az út egétisz kiig. A halak nagyon 
pipáltak, karikák peregtek a víz szinéп. Van, aki azt :mondja, ilyenkor 
időváltozás lesz. 

Boriska ölében tartotta kezét. Gondolkodott, csak maga elé né-nett, 
ki tudja hová, tán szaknyájaszélire .. . 

Bandi a lovakat figyelte, s rémesen bizsergette valam ј . Rádöbbent, 
hogy ő  nagyon szereti ezt a lányt. De meg nem szégyeníti вiаgát, arra 
nem fordul, ha megszakad is. A világért se: 

A lovak fölött, a legyek hadával, vízióként libegett egy sötét este 
története. 

Ész kiértek a tanára, hogy neon szóltak egy szót se. 
De akkor már tüzesek voltak. A lán у  szeme csillogott. A legény melle 

feszült. Most mindjárt világ vége lesz, ha rá nem gyujt. Már füstölt is 
á cigaretta. A lány hajigálta fel a kévéket. Tízet. Ti.zenöt.öt, húszat. Re-
megett, mint a virág, ha porosszá јú inéhecske száll rá. A lovak rém  - le-
gyesek, prüszkölnek. 

A legény már nem is a kévét látja. 
És akkor...  
A legény a kocsi faránál áll, а  lány feldobja a kévét. A villa csu-

paszon ágaskodik az égnek. A legyes lá kiugrik. A legény meghimbálódzik;. 
Cigaretta a kocsin. Buffanás, sikoly. Borzasztó nyögés. Mint mikor a bi-
kát letaglózzák. Aztán: jaj, jaj . . 

A lány fölugrik, ráborul a legényre, nyalábolya, öleli, de azt már 
kiverte a verejték. Ahógy öleli a legényt, véres lesz a keze. A villa nyú-
godtan pihen, ágán Por fürdik a vérben. 

Mint az őrült, fölugrik a lány, majd leborul. Zokog, szorítja azt a 
vérest. 

Jaj... jaj.., 
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A kacsi messze porral, .a lovak suhannak. 
Jaj.., jaj. . 

Fölugrik a lány. Kócos, a szája (keser ű .. Alig álla lábán. đrült fele- 

doséget érez. És úgyérzi, megszakad mindene, elvesz a szíve, mindene n  
e mindene. 

-- Nyö . . hnyö .. hnyö . . 
És akkora lány elfordul. Futásnak ered. tzoknyája magasra csap-

kod, lábat kisebzi a tarló. Csak szalad. Maga se tudja hová. Orvosért-e, 
vagy a világ végére. Mindegy. Csak fut, már a parti uton. Messze el ő tte 
füst, lobog a kocsi. đ  rohan. Liheg, már ková.csfujtató a melle. Szeme 
véres és kidülledt. Csak tovább. Talpába tüske hasit. Csak tovább, to-
vább, tovább, egyre futni. Már olyan, mint egy égő  pipacs. Egy láng 
elő tte a határ. Minden jég, minden piros, akár a vér. 

És mikor már semmit se látott, semmit se hallott, véginyúlt a part 
füvében. 

Úgy találták meg a szövetkezetiek is, csak akkor már fehér volt és 
nyugodt. Feje felett egy harangvirág bólogatott, tán muzsikált is. Szép 
csendesen, mint a lélekharang. Csilingelte a regiemet. 

(A »Híd« irodalmi pályázatán má- 
sodik díjat nyert novella) 

KoпуоvicslМilán: Nyár (Olaj)  

420  



BOGDANFI SÁNDOR: 

Eső  után  
Elbeszélés  

Kopognak az ablakon, apjuk! 
Hallgass!! ... Biztos ámodtá ... Ki ,a fene kopogna ilyenk ő ? 

Az öregasszony elhallgatott. A másik ágyban az öregember még 
egy kicsit mozgolódott, köhéсselt, azután egyenletesen hortyogni kezdett. 

Az apró ablaküvegeken egyhangúan csorgott az es ő . 
Az öregasszony mélyet sóhajtott, behunyta szemét és á fal felé for-

dult. Ekkor újra hallotta a kopogást. Valaki verte az ablakot. 
Apjuk! ... Ha11ja-ё? 

A hortyogás hirtelen félbeszakadt. Nyögdécselés, mozgolódás hal-
latszott a másik ágyon. 

Mi az mán megint?... 
-- Kopognak az ablakon, mondom! 
Az öreg éppen valami káromkodást akart elereszteni, amikor újból, 

világosan hallatszotta zörgetés. 
Ki az? 	kérdezte az öreg. Aztán feltápászkodott az ágyról, ha-. 

sán összefogta a gatyamadzagot és batarkálva elindult az ablak felé. 
Kívülről férfimorgás hallatszott, de az. ,értelmét elmosta az eso' 

egyenletes csobogása. 
A nyitott ablakban sötét árnyék állt. Katona. 

Jani bácsi, megismer? ... Én vagyok, a Szávó! 
Ho.gy a csudába isanernélek meg, mikor az orromig se látok?! —

dahogta az öreg. 	 • 
A Sztojsács Szávó, innen a szomszédból. Két évig együtt voltam a 

partizánaknát a fiával, a Palival. 
,Az öreg agyában fény villant ... Most már teljesen felébredt. Kissé 

remegő  hangon. kérdezte: 
Mi van a fiammal, Szávó? Beszéjj! 
Holnap itthon lesz, Jani bácsi. Velem üzeni, hogy jól van, a -sebe 

begyógyult .. . 
Miféle sebe, te? — csattant fel az ido""közben előrenyomult öreg-

asszony hangja. 
A sötét árnyék nevetve válaszolt: 

Nihcs már annak semmi baja! Tegnapelőtt meg is nősült .. . 
Magával hozza az asszonyt is. 

Az öregasszony sírva fakadt. 
Jaj, drága egyetlen gyerekem, Falfikám! Jaj, csakhogy élsz, 

viruló virágom .. . 
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Hallgass ,mán! — mordult rá az öreg. — Nem tudok bes гgLli a 
Szávával! 

Nincs is már idő  a beszédre, Jani bácsi, mennem kell. Vi-
szontlátásra! 

Elment. A nehéz bakancsok hangosan cuppogtak a sárban, aztán az 
oae hallatszott. Csak az es ő  csurgott tovább, mintha el akarná árasztani 
a falut. 

Gyufa sercent. 
Az öreg meggyujtatta a láanpát, sebtiben magára kapta ruháit, 

csizmát húzott. Az öregaszony visszabújt az ágyba. Halkan szipogott. 
Szóval, a pártizának között vát két évig ... — motyogta az öreg.  
Tán amazokhoz a gyilkosakhoz ment vóna? -- sírta el magát 

az öregasszony. 
Evvel nem is vóna baj ! — mondta az ember s meleg büszkesé-

gett érzett a szíve táján. Most araár értette, miért jártsk annyit a nya-
kára a kakastollasok, miért faggattak őt is meg az asszonyt is, miért 
kutatták) át az egész házat .. 

Jaj, csakhogy hazagyön — nyöszörögte vagy már tizedszer az 
saszany. 

Hát igen -~ tört ki gaz emberb ől is. Az öröm dagasztatta rnellét. 
Talán kitűntetést 1s hozhat az a gyerek, gondolta; jóles ően. Mindenesetre 
a legjobbkor jön, mert itt a tavaszi munka. Aztán a ház körül is sok 
a tennivaló, minden elhanyagolt, roskadozik. Már maga el őtt látta fiát, 

fiatal, izmos óriást, ahogy mindent elintéz, mindent elvégez. 
De valami motoszkálni kezdett benne. Majdnem meg is feledkezett 

erről! ... Hiszen Pali asszonyt hoz... Hogy is mondta a Szóvá? »Meg-
nósültk A végén még megtörténhet, hagy csak látogatóba jön, aztán 
már megy is vissza az asszonyékhoz. S akkor?... Akkor megint jegyedül 
maradnának ők ketten, öregek. Cifra dolog ez! ... Hogyan is tehetett 
ilyet az a gyerek! É!s kicsoda az az asszony, ki fia-borja?... Aztán már 
nem bírja magában tartani az indulatot s mikor az öregasszony már 
vаgy huszadszor nyöszörgi : »Jaj, csakhogy haza gyün már! «, az öreg 
kbzbevág: 

De nem egymaga gyün! Mert hát éppen neon -lenne baj, hogy asz-
ezonyt hoz, de mégis csak úgy illett volna, hogy veliink is megnézesse 
elóbb, úgy gondalom.. 

Pedig kaphatott vóna itthon a mi szájízünkhöz valót akár tízet 
is! — jegyezte meg az asszony. 

Egy оІуаn gyerek, minta Pali, húszat is! 
Az öreg egészen indulatbaj jött. Végtére is nem lehet csakúgy sem-

mibe venni a szülőket, ő  az apja a gyereknek, vagy mifene. Ezt a sér-
tést nem lehet lenyelni, gondolta magában. Agga egészen átforró-
sodott. Felállt. Végigjárta kétszer, háromszor a szabót. Aztán megállt az 
öregasszony mellett- és meghúzogatta a kiskabátja alját: 

Örülök, hogy megvan, hanem ammondá vagyok, hogy ide ne tegye 
be a lábát! Menjen amerre lát az asszonyával egyiitt. 

Az öregasszony szinte megrémült, hogy az öreget egyszeriben ilyen 
magából kikelve Iátja. Nehezet sóhajtott és szemébe isanét könnyek 10-
póztak. Csitítgatta: 

-- tigy is lesz, fi... Szedje a holmiiját, oszt menjen.  
Jól mondod! ... Menjen!  

Csönd. Hajnalodik. Az es ő  is alábbhagyott, csak az ere'szr đl hulla-
nak időmként a kövér csöppek. Valahonnan az istálló mögül nyujtáz-
kodva előjön a kutya és megr*za magát. A kakasok is megszólalnak.  
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Ébred a falu. 
Az öregasszony is fölkelt, eloltottá a lámpást, az ágynem űt kivitte a 

tornácra. Szív "eben öröm és aggodalom váltották egymást. Jaj, talán csak 
nem maradt nyomorék? Vajjon lesoványodott-e? Vót-e meleg ruhája, a 
lelkemnek? Szólni azonban nem mert. Az öreg b őszen, magábazárkozva 
pöfékelt. A frustuk is ott áll el őtte. Hozzá sem nyúlt. 

Aztán az asszony mégis megkockáztatta: 
Azt beszélik, hogy vége á háborúnak. Itthon maradnak a ka- 

tonák ... 

Az öreg szemöldöke felszökkent ... Felállt. Odavágta. a pipát a sa-
rokba és az ajtó felé indulva kibökte: 

Minálunk csak most kezd ődik! 

Elállt az eső .  
Napsugaras tavaszi délel őtt köszöntött a falura. A fák, a virágok, a 

kislibák vidáman nyujtáznak az éltet ő  fényben. 
Nyüzsög a tavaszi falu. 
Valahol a sarok mögül szekér zörög egyre er ősebben. 

Gyünnek! — mormolja magában az öreg és besiet a házba. 
Egy  pillanatra felhő  fut a nap elé. Minden szomorú, szürke lesz. 
A szekér megáll á ház el őtt. Izmos fekete katona segíti le róla sz őke, 

kékszemű  asszonyát. 
A felhő  elmegy és újra kacag a, nap. 
A két öreg a nagy szobában ülve várta őket, mint két gubbasztó 

veréb. valami különös érzelem nehezedett szikkadt lelkükre, valami ért-
hetetlen, örömmel vegyes fájdalom. 

Az öregember ,már harmadszor gyujtott pipára, de a nagy váráko-
zásban rendesen megfeledkezett a szívásról. 

Az öregasszony id őnként szorított egyet a fejkend őn, nehezeket só-
hajtott s félrefordulva törölgette a szemébe lopódzó künnyeket. 

Mindketten` jól hallották, amikor .á szekér megállt a ház el ő tt. 
Az öreg felállt, odavágta a jobbik öklét a szívére, mivel azt akkorát 

dobbant, hogy elmozdította a helyéb ől. 
Egy lépést tett az ajtó felé. Aztán megállt. Hirtelen olyan érzés 

szállta meg, hagy el kéné bújni az ágy alá, vagy az almáriumba, vagy 
akárhová. Forgalódótt, kapkodott, a székeket kézdte ide-oda tologatni, a 
pipát, a dohányt az ágy végébe! dugta. 

Az öregaszonyt is elfogta a rakosgatási láz. Igazítottak, tettek-
vettek, úgyhogy egy perc múlva egész felfordulás volta szobában.  

* 

Illedelmes kopogtatás hallatszott. 
Az öregek halott fehérekké váltak, még a lélekzetük is elakadt és 

hirtelen izgalmukban leroskadtak egy-egy székre. 
l уilt az ajtó. 
Előbb a napsugár fényes csíkja vetó~ltitt el őre az ajtónyílásón. Egyre 

szélesedett a fénysáv, azután egészez világos lett és megjelent az egyen-
ruhás Pali, oldalán a sz őke, kékszemű  asszonykaval. 

A mosoly lassan szürkült a belép ő  Pali arcán, látva a gubbasztó öre-
geket, akik alig hallható köszönésfélével fogadták. 

Hát így várják édesapámék a messze utasokat? — mondta egy 
kis nehezteléssel. — Azt gondoltuk, itt jó meleg vár ránk, de úgylát-
szik rossz helyen járunk. 
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Az öregember kiegyenesedett.  

Hallod-e fiam — mondta — hogy elgyüttél, já1 tetted, de mert  

ilyen nagy bánatot hoztál ránk, mehetsz is utadra: az én házamban nincs  
semmi keresni valód. Ez ennek a rendje-módja. Harag nélkül elvá-
lunk, no.  

Pali kicsit belesápadt, de nem adta fel az ütközetet.  
Ha így= vagyunk, megértem én a szót. Hanem mivel édesanyám 

meg se csókolt, őtet is megkérdezném: szereti-e még a fiát? 
Az, öregasszonyt szíven találta a gyerek, mert olyan zokogásba kez-

dett, hogy az utcára is kihallatszott. 
Hiszen megcsókolnálak én ... hogyne csókolnálak ... — mondta 

akadozva — hiszen gyerekem vagy ... egyetlen vagy; de hogyha ilyen 
kegyetlen dágot tettél velünk ... Méghozzá, úgy látom, nem is magyar 
lányt hoztál... az 'm,ár az én szívemnek is fáj, mert mit mond a világ? 

Az ám! ... Mit monda világ? — vágta ki hadonászva az öreg- 
ember. —Annál mán menyecske is többet ért vóma, aszandam. 

A kis szőke asszony szelíd ijedtséggel jártatta szemeit egyikr ől a má-
sikra, Fali meg összehúzott szemöldökkel hallgatta a kemény szavakat. 

Hát akkor megértettük, -- mondta lassan, tagolva minden szót. 
— De mivel messzir ől jövünk és egy kicsit rneg гéheztünk, valamit 
eszünk, aztán már megyünk is. 

Megsimogatta a kékszemű  asszonykát, pár szót súgott a fülébe, 
aztán gyengéden karonfogta, az asztal mellé ültette és a konyha relé 
távozott. 

Hármasban maradtak. A két öreg le nem vette szemét a sz őkéről, 
a menyecske meg lesütötte pilláit a nagy nézés el őtt. 

Úllátam, nagyon szégyenl ős — súgta halkan az öregasszony. 
Egy kicsit nézték még, aztán megint az öregasszony szólt. 

Még kék kérdezni, hovái való. 
Hová? Hát valahová a hegyek közé biztosan. Tudja a ménk ű , 

hun járt a Pali, majdnem két esztendeig? 
Szóljon mán valamit hozzá ,mégis. 

—. Nem szólok én, szólj zl te, ha akarsz. 
Az öregasszony megszólította, de az csak rázta a fejét, miközben 

kedvesen mosolygott mindkettő jükre. 
Úgy látom, csókugyan neon tud ez magyarul se 	integetett az 

ember. 
Az örégasszony szerbre fordította a szót, de akkorra éppen belépett 

Pali egy jól megrakott tányérral. Leült a párja mellé és elébe rakott 
minden jó falatot, de az csoki vonakodott. 

Az öregek hümmögve nézték. 
Még csak nem is hínak — súgta az öregasszony. 
Nem megmondtam, hogy így járunk? Még majd a házbul is ki-

zavarnak. Erigy, ülj legalább oda, hadd lássák, hagy mégis csak a mienk 
itt minden. 

Az öregasszony lassan keringve odasompolygott az asztalhoz, az 
öreg meg mellé. 

Így már szeretem, — szólalt meg Pali. r– Nem akarnék haragot 
tartani magukkal, ha mára halál torkából megszabadultam. 

A halálbul? — rettent meg az öregasszony, 
Onnan bizony ... Három lyukat fúrtak a tüd őmbe a fasiszták. 

Ez a kislány mentette meg az életemet, ni. 
Hát veszedelembe vátá? — jegyezte meg csakúgy tessék-lássék,  

az öregember. 
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Palinak megeredt a nyelve.  
Egyik reggel azt mondja a komeszár, hogy futárt köll indítani 

a parancsnoksághoz. Önként jelentkeztém. Voltunk többen is, de engem 
választott, merthogy igencsak szeretett. Délután indultam. Elejibe jól ha-
ladtam, del estefelé tűzbe kerültem. Egy ideig hasaltam a fűben, de csak 
rövid időre, aztán máris megindultam tovább, mivel fontos üzenetet vit-
tem. Ahogy fölemelkedtem, ütést éreztem a mellemben és elvesztettem 
az eszméletemet. Mikor kés őbb magamhoz tértem, alig bírtam јélekzeni. 
Azért csak föltápászkodtam s elindultam az erd őn át., Pirkadáskar olyan  
helyre érkeztem, ahol valamikor falu lehetett. Mintha fél évig mén-
kűvel verték volna, olyan volt az a falu: nem volt ott épségben még egy 
faszeg se. Ember után kutattam, de még egy fia él ő  egeret se tudtam fel-
lelni. Aztán, ahogy kóvályogtam, sírást hallottam egy pincéb ől. Iranyt  
vettem arrafelé. Volt mit látnom abban a pincében! Ez a kislány rítt  

ott, mellette feküdt az anyja, meg az apja, átvágott torokkal. A kis-
lány csak ölelgette az anyját, pedig a már viaszsárga volt, meg csupa 
vér. Sok halottat láttam én édesapám, meg féllábú bajtársak jajongását 
is hallottam, de ezt nemi bírtam ki — még a vér is kibuggyanta szá-
mоn. összeestem. 

Pali rágyujtott, az öregasszony becsukta tátott száját s megszorította 
a főkötőt, az öregember pedig kigombolta a kabátját. 

Harmadnap jöttenn magamhoz egy tabori kárházban. Ott "volt  

mellettem ez a kislány± is. O kötözötb be a réklijével, ő  hívta oda a baj-
társakat, ő  mentette meg az életemet. Mikor aztán fölépültem, megfog-
tar a kezit és magammal hoztass. Arva szegény, nincs neki senkije,  

csak én. Mivelhogy oly nagyon szeretess, hát nem válok el t őle sem-
m2ért a világon.  

Hát nincs arról szó se hümmögte az öregember. 
I,gaz — jegyezte meg ravasz hunyorgatással Fali — hogy nem 

tud magyarul. 
-- Majd megtanul -- sietett közbe иágni az öregasszony. 

Mondom, hogy én nem hagyom el is sírig! —er ősködött Pali. 
Mondtam már, hogy nincs arról szó .se — húzta kö гelebb a .szé-

ket az öreg —, én mingyár Is gazt állítottam, hogy jól tetted, amikor ezt 
a takaros leányt elvetted. Nekem egészen a számíze szerint való, dehát ez 
a vén anyád vót ellene, ki tehet rúla? 

Már mint én? Nem én mondtam mindjárt, hogy hét országban se 
lelt vóna különbet? — csattant fel az öregasszony és simogatni kezdte a 
menye szőke haját. 

Jó, jó, eriggy inkább, vágj le egy kacsát, süss, f őzz, ne foglald le 
mindjárt magadnak, né — dohogott az öreg, s azzal egy nagyot cuppan-
tott menye homlokára, nehogy valamiben is alul maradjon. 

A szőke asszonyka kipirult arccal kezdett melegedni ez új otthon-
ban, Fali meg úgy érezte, nagyon jól esne szívének, ha sírhatna egy ki-
csit, de harcedzett partizán létére ezt már. mégis csak röstelte. 

(A »Híd« irodalmi pályázatán har- 
madik díjat nyert elbeszélés  
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SINKо  ERVIN: 

Confiteor  

(Folytatás) 

A sztálini korszak egyik érdekessége, hogy a N аgу  Tanítvány és ta-
nítványai megukévá tették a kanti metafizika nézetÉ.4, mely szerint a 
»Radikalböse«, a radikális gonosz létez ő  kozmikus principium. Vele 
szemben, mint Ahrimánnál szemben Ormuzd, a sztálini Szovjetunió kép-
viseli nemcsak a szépnek, hanem az abszolut jóna к  is r.zegtestesült de-
finícióját s minden, ami a sztálini Szovjetunióval szemben, N. agy ama bi-
zonyos »hatalmas szárnyain« kívül áll, az többé-kevésbbé a radikális 
gonosz megtestesülésének tekintend ő . 

A radikális gonosz egyik sajnálatos, rangsorban tudvalévően elsó, 
legsajnálatosabb emanáoiбja a Jugoszláv Szövetségi Népköztársasáb. 
Annyira első, hagy mint emlékezetes, még a nevét se vette szájára a 
szovjetek érzékenytelk ű  külügynцnisztere, hanem ártatlan falusi kislány 
szűz iszemérrnével csak a »szörny űséges orszag« eutémisztikus kifejezést. 
használta, mikor kénytelen volt olyan illetlen dologról szólni, mint ami-
lyen ennek az országnak a megengedhetetlen és mégis letagadhatatlanul 
valóságos léte. A radikális gonosznak ez a szovjetu.nioi renaissance-a 
nagyjában és egészében đ  moszkvai perekkel kezd ődött. A sztálini szo-
cializmus szótárába akkor iktatták be az »emberarcú sz ёrnyek« fogal-
mát az akkori államügyész éтdeméьől. A radikális gonosznak ez á sztá-
lini szocialista dogmává avatása rendkívül termékenynek bizonyult s az 
államügyészek szánára ékesszólási, a vádlottak számára pedig alázat об -
sagi lelkigyakorlatokra adott gazdag alkalmat a példaadó Szovjetuni( ј  
mintájára -- ,és rendelet&re — Budapesten,, Szófiában, Tiranában s hol-
nap valószínűleg Prágában lefolytatott és lefolytatasd perekben. 

A radikális •gonosz princípiumát, a rossznak rasszért való buzgó šze-
relmét, mint vitathatatlan dogmát, mára békeharc alapvet ő  ideológiája-
ként fogadta el a béke híveinek históriai jelent őségií varsói világ-
kongresszusa is. A varsói világkongresszus, f őleg azt domborította ki, 
hogy a radikális gonosz mennyire radikálisan gonosz, amikor kidomborí-
totta az angyalian békeszeret ő  és angyalian önzetlen sztálini Szovjetunió 
szelíd jóságát, feltétlen békeszeretetét, élén a Népek Atyjával, kinek 
mint köztudomású, már Lenin is uralkodó jellemvónásaként említette a 
lojalitást és a gyöngédséget. 

Előre is megengedve, hogy szerény és egyébként érdektélén sze-
mélyem is annak a radikális gonosznak testtévált emanációja, eddigi 
vaІlomásaimat újjal kell tetéznem. Behunyva a szemem, mint aki várja,' 
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hogy a következ ő  pillanatban fejére zúdul és palacsintává lapítja elkép-
zelhetetlen súlyával mindaz a papír, melyen a béke híveinek ötszázegy-
millió kétszázhuszonnégyezer harminchat aláírását gy űjtötték össze, ki-
rxiondom: olvastam a béke hívei varsái vilgkongre ѕszusának bulletin-
jében a kínai delegáció tagjának, Li Te Chan Feng You Hsing asszony-
nak a béke híveinek varsái világkongresszusán elmondott beszédét és 
sziklakőszívem tájékain a legkisebb ellágyulást sem tudtam felfedezni. 

A beszéd első  része bizonyos monotóniával pontosan úgy hat, mint 
az összes többi, e világkongresszuson elhangzott kétszázharmincnyolc szó-
noklat. Jgyanazok a szavak, ugyanaz a szöveg. А. lelkesedésr ől van szó, 
a nemzeti és valláskülönbségre való tekintet nélkül tomboló lelkesedés-
ről, mellyel a békét védik. Ebben a beszédben is, mint az összes többi 
szónoklatokban a lelkesedés dominál, mind a szónoké, mind az országé, 
melyről ékesen szól. Egyáltalán, a szánaklotokat olvasva, az ember azt 
hihetné, hogy nem is olyan förtelmes ma ez a földgolyó, mint amilyen. 
Hiszen akármelyik országról beszélnek, milliós és tízmilliós, Kína ese-
tében százmilliós tömegek lelkesedésér ől számol be a jelentés. Mintha 
a Föld népeinek semmi más dolga, se baja nem volna. Az egész földgolyó 
valló+s és fajkülönbség, nemzeti és osztálykülönbség nélkül áltálános lel-
kesedésben úszik. Mintha nem egy háború szörny ű  veszedelmével, ha- 
nem már a paradicsom kapujával állnánk szemben. Ime e boldog jelen-
tés első  része. Bel őle megtudjuk, mit csinált Kína népe az utolsó hat 
hónap alatt. 

»Kína népe az utolsó hat hónap alatt nemzeti méret ű  lelkesedéssel 
szállt síkra a stockholmi felhívás aláírásáért. Férfiak és n ők, öregek és 
fiatalok, nemzeti és vallási különbség nélkül önként írtak alá a stock-
holmi Békefelhívást. Az aláírások száma meghaladja a kétszázhuszon-
három millió ötszázezret, melynek egy harmadát n ők jegyezték. Ez teljes-
séggel kifejezi a mi elszántságunkat és akaratunkat, hogy megvédjük a 
békét. Minden aláírás egy óhajt jelent, amely az egész világ békeszeret ő . 
emberei szívével egy ütemre dobog.« 

Ha az utolsó mondat stilisztikailag nem egészen világos, nem a for-
dítás hibája, hanem talán inkább következménye annák a békéért való 
lelkesedésnek, a lelkesedéGs egy olyan fokának, mely fölmenti .a szónokot 
nemcsak a sžtilisztika, hanem általában a közönséges hétköznapi logika 
szabályai alól is. Annál világosabb azonban a beszéd befejez ő  része, 
mely — pars pro tata -- egy kis részleten keresztül az egész kínai nép 
lelkes lelkiállapotát világítja meg. 

»Pekingben két asszony, mind a +kett ő  ötven évnél id ősebb, névszе--
rint Kao Yui Ghuan és Chang Yang, a mult év augusztusának elej é+n, 
mikor kitört a kóreai háború, fehér szövetb ől két galambot vágott ki. 
Rávarrtak a kabátjukra +és ezekre a kabátokra még szalagot is er ősítet-
tek a következ ő  felírással: »Védjétek meg a tartós világbékét« és »Száll-
jatok szembe az imperialista támadó háborúval«, Egyik kezükben könyv-
vel; melybe az aláírásokat gy űjtötték, a másikban tollal és egy üveg tin-
tával járták az utcákat és mellékutcákat hajnaltál estédig, kérve a járó-
kelőket ,és a házak lakóit, hagy írják alá a Felhívást. Gyakran még az 
evésre se szántak id őt rés általában alig pihentek. Hét nap alatt sikeriVlt 
nyolcezer hétszáz aláírást gyüjteniök.« 

Az eleve elrendeltség útjai kiszámíthatatlanok. Ki tudja nem jut-e el 
ez azl írás Li Te Chan Feng You Hsing asszonyhoz? Еppen ezért minden 
sajnálatos félreértés elkerülend ő , ezennel biztosítom őt őszinte tiszteli- 
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temről, őt, aki oly plasztikusan felelt arra a feltett kérdésre, hogy mit csi-
nált Kína népe az utolsói hat hónap alatt: 

»Kína népe az utolsó hat hónap alatt nemzeti méret ű  lelkesédéssel 
szállt síkra ... 

Miért szállt síkra? 
»Síkra szállta stockholmit felhívás aláírásáért.» 
Nem lenne szíves közölni a síkrászállás eredményét? 
De igen, mint fentebb látható, Li Te Chan 1Feng You Hsing asszony 

előzékenyen és exaktan közli a kínai nép síkraszállásának eredményét : 
»Az aláírások száma meghaladja a kétszázhuszonhárom millió öt-

százezret. « 
Ez aztán olyan aratás, amilyent az autogramm-gy űjtők egész generá-

ciój a sárga kínaiaknál sárgább irigységgel vehet csak tudomásul. Ez o. 
szám valóban bámulatos eredménye a síkraszállásnak is, a lelkesedésnek  
is. Illetőleg bámulatos volna, ha a lelkesedése lelkesít ő  eredményét  
maga a szónoknő  meg nem világítaná a lelkesedésnek olyan lelkesít ő  pél-
dáival, mint amilyenek a fent nevezett Kao Yui Ghuan és Chang Yang 
asszonyok, akik odáig mentik buzgó autogramm-gy űjtő  békehevüle-
tükben, hogy »még az evésre se szántak id őt és általában alig pihentek.« 

Ezt a két asszonyt is biztosítani óhajtom arról az őszinte tisztele-
temről, melyre joggal tart igényt miniden nemes szándék. E három isme-
retlen n ő  iranti őszinte tiszteletem kifejezése mellett azonban be kell  
vallanom, hogy kétszázhuszonhárom millió .ötszázezer autogramm össze-
gyűjtésénél is különb eredménynek tekintenémi, ha megakadalyoztak 
volna egyetlen egy aláírást — t. i. azt az egyet, amelynek következtébén 
eddig néhány százezer kínainak csöppet se lelkesít ő  szétmarcangolt holt-
teste borítja Korea népének csöppet se lelkesít ő , valóban pokoli teme-
tőjét. Nem értem a b "eke híveit, akik az egész kongresszus ideje alatt —
s ez nagy szó, mert naponta tizenöt óra hosszat tartottak a szónoklatok —  

szakadatlanul és frenetikusan lelkesedtek azért, ami Koreában történik. 
De az néég nem volna; baj, hogy én nem iértem őket. A baj az, hogy a 
koreaiak egész bizonnyal épp oly kevéssé osztják lelkesedésüket. Be kell 
vallanom azt is, hogyha történetesen a fáradhatatlan autogramm-gy űjtő  
kínai nők repülőgépre ülnének és ejtőernyő  segítségével leereszkednének 
például Zágrábban a köztársasagról elnevezett térre s egyik kezükben a 
könyvvel, melybe az aláírásokat gy űjtik, a másikban tollal és tintásüveg-
gel elémtoppanvá felszólítanának, hogy gyarapítsam szerény auto-
grarrnmommal a kínai nég körében eddig gyűjtött kétszázhuszonhárom 
millió ötszázezer aláírást — én bizonya lehet ő  legudvariasabb formák 
között megkérdeznéan a hölgyeket, hogy feln őtt létükre nem restellik-e 
ilyen haszontalan sporttal ti эΡlteni napjaikat. A lehet ő  legudvariasabb fon-

rak közt, de bizony szemükre vetném, hogy hajnaltól estélig az utcán 
kószálnak, holott az évtizedes polgárháborútól elpusztított Kínában bi-
zonyára találhatnának sйrgősebb étis hasznosabb tennivalót. Minden 
esetre hasznosabb volna, ha legalább is nem hanyagolnák el oly mérték-
ben házuk tájának gondját; mint ahogy azt róluk a kínai delegáció fent 
említett tiszteletreméltó és hosszúnev ű  szónoknője állította. 

A lehető  legudvariasabb formák közt minden esetre kénytelen 
volnék megtagadni, hagy én is aláírjam az úgynevezett békeívet. Miért  
volnék kénytelen? Ugyanabból az okból, amiért kártékonynak .és ve-
szedelmesnek tartama szenteltvízzel való gyógyítás propagálását. Nem a 
szenteltvíz árt, hanem az a tévhit, hagy lehet szenteltvízzel beteget gyó-
gyítani. De nemcsak ebb ől az okból tagadnám meg, hogy aláírjam. Ha 
egy várast, országot vagy világrészt kolera vagy pestis fényegetne, sza- 
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bad volna-e a lakosságot abban a hitben ringatnom, hogy lelkes aláírá-
sok mágikus jeleinek asztronámikus méretekben való halmozásával 
útját állhat] ák a veszedelemnek? Nem volna-e épp ellenkez őleg köte-
lesség mindent elkövetni a vesaély okainak a tudomány mai állásának 
megfelelő  kivizsgálására és a tudomány mai állásának megfelel ő  konkrét 
rendszabályok alkalmazásával megkísérelni a veszély elhárítását? 

Aláírások millióit és százmillióit gyűjteni a kolera és pestis ellen, 
újabb millió és százmillió aláírás •megszerzése céljából hónapokon ke-
resztül »síkraszállni«, kongresszust ,és szónoklatokat tartani — szónok-
latokat, melyeket egyid őben kilenc nyelvre fordítanak le — és ezt 
»harcnak« nevezni a kolera és pestis leküzdésére — ez valóban páratla-
nul impozáns, t. i. méreteit tekintve páratlanul impozans kísérlet, 
hogy a földi planéta agyvel ővel megáldott lakóit a látszólagos te-
vúkenység megafónok áltál felfokozott lármájával az általános és teljes 
szellemi idiotizmus édes állapotába ringassák bele. 

III. 
»Eddig a pokol az ő  mérgét cseppenként okádta; ma a tévelygésnek 

és káromlásnak egész zuhatagával nem kevesebbet akar, mint maga alá 
temetni a Hitet, a Vallást, az erényeket, az engedelmességet, a Törvé-
nyeket és az értelmet. 

Nem, e felháborodástál nemesen remeg ő , e legnemesebb iszonyat-
tól elfúló, e felülmúlhatatlanul nemes indulattal, borzadálytól fajme-
resztő, égrekiáltó szavai nem a remekel ő  Visinszki valamelyik vádbe-
szédéből valók — nem is; a »Tartós békéért és népi demokráciáért« cím ű  
nagytekintélyű  tudományos folyóirat a szocialista Jugoszláviáról szóló 
valamelyik vezércikkéb ől — nem is a béke hívei varsói világkangresszu-
šának valamely Jugoszláviával foglalkozó békés felszólalójának egyik 
békeszerető  szónoklatából. Amiből nem következik, hogy Jugoszláviáról 
szólván, szórul-szóra nem szólhatna így a moszkvaiekesszólás valamelyik 
felkent papja is. Történetesen azonban a fenti idézet Mantauban bo1do- 
gult püspökének tollát dicséri, ki majdnem kétszáz év el őtt (pontosan 
1752-ben) a francia encyk'lopedistákra alkalmazta ezeket a képzelet-
gazdag metaphorákat, perszonifikációkat és allegoriákat, melyek Vi-
sinszki a kitűnő  stiliszta és a varsái kongresszus szónoki megnyilvánulá-
saiban szintén b őségesen előfordulnak. 

A rothadt kozmopolitizmus elleni harc, illetve a prioritás dics ősége, 
ez utóbbi években oly szellemes légtornamutatvanyokra inspirálta az 
élenjáró szovjet történészeket, hagy bebizonyították, hogy a puskaportál 
egész a drótnélküli távíróig, sőt a gyorslábú Achillestől egész Joszip Vi-
szárionovics Sztálinig, minden] ót a nagy-orosz nemzeti géniusz 3j ándé-
kozott a halátlanul feledékeny világnak. A prioritás dics ősegére ugyanez 
esetben nem tarthat igényt a nagy-orosz nemzeti géniusz, sót természete-
sen még Montauban boldogult püspöke sem, mert mióta a földön tálto-
sok, mágusok, főpapok és zsarnokok vannak, érzékeny orrukk a kételke-
dőkben és hitetlenekben, az eretnekekben és lázadókban mindiga Po-
kol legkénesebb kénszagát szimatolja. Ha azonban az önmaga tömjéne-
zésében, valamint az engedetlen lázadók dühöng ő  ócsárlásában s a mocs-
koládá átkozódásban élenjáró nagy-orosz nemzeti géniusznak be is kell  
érnie az epigon szerepével, elvitathatatlanul megilleti a nagy kezdemé-
nyező  címe abban a kísérlétben, hogy az elprózaiasodott XX. században 
a keresztül-kasul prózai marxi-lenini tudományt a .képekben és képle-
tekben gazdag sztálini visinszki-varsói mythalágiai rendszerrel helyet-
tesítse. 
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A béke híveinek varsái kongresszusa kísérlet, hogy ezt az új 
mytholágiát a technikac minden vívmányával és a legünnepélyesebb kül-
sőségek segítségével meghonosítsák az emberi agyvel ők renitens teker-
vényeiben. 1 ) 

A sztálini-visinszkü-stockholmi.-varsái mytholágia! Úgy vagyok vele, 
mint az a magyar pártkölt ő , aki, mikor nemrég visszaérkezett a Szovjet-
unióban tett utazásáról s a pesti pályaudvaron a magyar rádió-riporter 
megkérdezte a szocializmus, illet őleg az épülő  kommunizmus birodalmá-
ban szerzett benyom.ásairál, azt felelte, hogy ott minden túl gyönyör ű  
ahhoz, hogy prózában tudjon beszélni róla; versben, csakis és kizárólag 
versben tud majd beszámolni. Nekem azonban a magyar pártkölt бvel 
ellentétben, nem kell várnom az ihletre. Az ihlet helyettem is megszállva 
tartotta a varsoi kongresszus résztvev őit, sőt még a hivatalos szovjet 
távirati ügynökség, a Tass alább idézend ő  tudásítój.át is. Az .én prózai 
lelkemnek elég belekapaszkodni az ő  szent őrületük szárnyaiba, hogy 
kibontakozzék elő ttem — s előtted, áolvasóm —egész felségében az új 
mythológia. 

Tehát: a nem-mythológikus, a prózai világban meglehet ősen kompli-
kált az élet, mind az egyes országok, mind az egyes emberek egymás 
közti viszonyát illetően. Nem tűnni túlzásnak, ha azt állitam, hogy a má-
sodik világháború után egész sereg jelent ős kellemetlenség, nélkülözés, 
veszedelem s igen konkrét természet ű  fájdalmak meglehetős mennyi-
ségben zúdúltak az emberekre. Prózai alapon azt se lehetne letagadni, 
hogy még mindig meglehet ős sok vér folyik emberontatta ember-
vér — ezen a földön, meglet ős kevés az ujjongásra való ok és hogy 
mintha még mindig késlekedne elfogadni az őt megillető  helyet a kö-
zönséges szegény emberi ész az esztelen és pusztító er őszaknak, a vak 
ellentéteknek e díszharmánikus világában. Azt se lehetne józan ésszel 
kétségbevonni, hogy az emberiség ama bizonyos marxi értelemben vett 
igazi, emberi történetének kezdeti még mindig várat magára, s őt, hogy 
egyelőre bizonyos nagyhatalmi tömbök egymással való szembenállása, e 
szegény földgolyónk és vele a mi szegény b őrünk nagyhatalmi érdek-
szférák szerint való felosztása nyomasztó .állapotot állandósít, úgyszólván 
permanens, báború eliőtti háborús állapotot. 

Így fest nagyjában a mi életünk nem-mythológikus, prózai ábrázata. 
A m ,тthológiai, a sztálini-visinszkii-stockholmi-varsói, az egész más! E 
mythalógián belül nemcsak, hogy semmi se komplikált, hanem minden 
egyszerű , olyan egyszerű, mint aláírnia békeíveket. Minden kérdésre —
a mythológiai világon belül van egyszer ű, biztos, teljes bizalmat ér-
demlő , tökéletesen megnyugtató, s őt tökéletesen boldogító megoldás : úgy 

(1) Á propos rothadt kozmopolitizmus elleni harc. . , E harcban illet őjog a prioritás dics ősé-
gének bizonyítósában az élenjáró szovjet történészeti tudomány nem is élenjár, csak nyomában baktat  
az ezirányban úttör ő  német történettudománynak. Könyv fekszik előttem, a nacionálszocfalista Német-
országban jelent meg: -„Da staunt die Welt” (Ámul a világ") a címe, szerz ője Adolf Reitz, s a kiadó 
„Alemannen Verlag, Stuttgart, 1940". Mindjárt az els ő  oldalon megtudjuk: „Németország bebizonyította 
hogy az egész világa német géniuszból él és hogy a német alkotó ero úgy sugárzik minden civillzált 
népre, mint soha ki nem alvó nap sugarai ... „E szerény megállapité а  után következik az ételekt ől 
kezdve a kémia, a technika és az orvostudomány sok zeréve; eredményeinek fei'sorolá вa, hogy a 
végén e mondatnak adjon helyet „E találmányok a maguk gazdagságában, a maguk legnagyobb részé-
ben úgy alapjukban, mint formáikban németek m űvei". Ez utána nagy költ őkrol és a muvészet áldá-
sairól következik néhány poétikus gondolat, melynek konkluziója így hangzik: „Mindezt a német nép 
nem hitvány önzésb ől hanem azért teremtette , t ogy e nagy német aratásban az égész világ részt 
VI essen. A német népnek köszönheti az emberiség a civilizációsak és--a kultúrának legnagyobb részét". 
S minthosтΡy Adolf Reitz tudományos történész, a könyv további részébene szerény állítást részletesen 
bebíІonyítla, s fogy az olvasónak a fárad ágot német nagylelk űséggel megtakarítsa, a köny ♦ végén 
egy harmincoldalas rövid összefoglalás következik „Die Himmelsleitet deutscher Kraft" címmel, mely-
ben kronologikusan, kezdve Krisztus el őtt a háromezredik évvel egész 1937-ig felvonultatja el őttiink  a 
jótétemények végtelen sorozatát, a k őkorszaktól egész Hitler Adolfig, hogy lássa a világ és ámuljon, 
mit köszönhet a német nemzeti géniusznak. 
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hívják, hagy a Szovjetunió, az élenjáró Szovjetunió, az élenjáró, jóságos, 
bölcs, hatalmas, legybzhetetlen, egyetlen és csalhatatlan békebajnokkal, 
a nagy és egyetlen Sztálinnal. Minden j áakaratú embernek csak egy a 
dolga, szorgalmasan aláírni és szorgalmasan aláírásokat gy űjteni, aláírá-
sokkal megerősíteni a békét. Még pár száz millió aláírást gy űjteni s 
aztán majd egyszer mindezeket az aláírásokat különvonatszerelvények 
viszik Moszkva angyali kormányának, ahonnan az angyali Sztálin ta= 
nácsára • és utasítása szerint az angyali Viszinszki az aláírásoknak ezzel a 
montblanci tömegével agyonnyomja az ördögi háborús gyujtagatókat és 
megalapozza a tartós &ékét. 

Aki kételkednék benne, hogy ez az új mythológia valóban ily mér-
tékben árasztja a Zsdánav tabornok-dicsérte optimisztikus der űt, olvassa 
csak el Ilja Ehrenburg beszédét, melyben szászerint ez áll: 

»Meg fogjuk akadályoznia háború kitörését. Az embér mellének 
szegzett puska csövét el fogjuk rántani. Ebben egyek vagyunk — kom-
munisták és katholikusok, liberálisok és szocialisták, oroszok és ame-
rikaiak, angolok ,és kínaiak.« 

Ez már nem is a paradicsom küszöbe, hanem egyik sétanyársak a 
közepe. Vagy tessék elolvasnia legmegbízhatóbb és legmérvadóbb doku-
mentumot, azt, amely az; egész varsái látványos operának mintegy nyitá-
nyát alkotja, magában foglalvan a m űnek minden variációkban visszatér ő  
motívumát, t. i. a +Szovjet Távirati Irodának, a Tass-nak lírikus jelentését 
a békebarátok második varsói világkongresszusának megnyitásáról.. A 
lengyel népről megtudjuk, hogy »szabadságszeret ő« és hogy »örömmel 
és büszkeséggel« fogadja »a világ minden részér ől Varsába seregl ő' dele-
gátusok ,százait«. 

De a Tass lírikus jelentése szerint nemcsak a lengyel nép vidám. 
Vídámak a delegátusok is, »akik megtöltik a termet és vídáman szoron-
gat]ák egymás kezét«. Varsó város tanácsinak elnöke — ugyancsak a 
Tass jelentése szerint --- a kongresszushoz intézett üdvözl ő  beszédében 
megállapítja ugyan, hogy, Koreában máris tart a háború. »A koreai nép 
városaira és falvaira már hullanak a t ьоmbб,k.  

Nem mythológiai, nem lírai, hanem csak közönséges prózai logika  

szerint ennél a megállapításriál meg kellene állni, meg kellene vizsgálni,  
kinek és kiknek érdekében hullnak ott a bombák és hagy konkréten mi-
lyen rendszabályokkal lehetne az adott körülmények között a koreai  

népet mielőbb megmenteni a háború borzalmaitól. A mythológiai opti-
mizmus azonban beéri az idiatikusan boldog, az idiotikusan hívő  --- vagy 
a Tass iroda jelentésének szótárával — a »rendíthetetlenül hív ő« es »ren-
díthetetlen békeharcos« kijelentéssel: »A béke gy őzni fog a háború 
felett.«  

Ez a mondai nem mytlialógiai, nem lírai, hanem prózai, logika sze-
rint üres szavak értelmetlen halmaza, mert a feladat épp abban állna, 
hogy megteremtsük a béke feltételeit. Amíg nincsenek meg a béke fel-
tételei, addig nincs meg a béke sem, .mely legy őzhetné a háborút; ha pe-
dig megvan mára béke, akkor nem kell neki legyözn је  a háborút, hisz a 
béke azt jelenti, hogy nincs háború. 

Amde a kongresszus nem prózai lelkek találkozása. A kongresszus 
a lelkes lelkek leglelkesebb, ,áІlandáan a békeért való lelkesedés mámo-
rában úszó népek delegátusainak leglelkesebb összejveteie. 

Ha valaki nem kцriélné a fáradságot és összeszámlálná, hogy a 
kongresszusi jegyzőkönyvben hányszor fordul el ő  »Đriási lelkesedés .és 
viharos aváció« ... kitétel. úrdögbe Fis, miért ez az óriási lelkesedés rés 
viharzó ovációk? Ha van habarús veszély -- aminthogy igenis van — ak- 
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kora béke hfveinek seQnmi okuk az ujjongásra. Ők azt mondják, hogy 
van háborús veszély, s ő t a napirend, melyet Jean Lafitte az állandó bi-
zottság tagja terjesztett el ő  s aлv t a kongresszus -- óriási lelkesedéssel s  
egyhangúlag — elfogadott, kifejezetten »az egyre növekv ő  háboraís ve--
szбlyrőlK szál. 

Egyébként Jean Lafitte részér ő, kortűnő  ötlet volt, hogy többek kö-
zött külön bizottság megalakítását ajánlotta, mely tervezetet dolglz ki 
a háborús propaganda betiltására. Nem kevésbbé pártolandó és nemis az 
ő  indítványára kiküldött külön bizottság feladata: »az országok közötti 
normális gazdasági kapcsolatok helyreál ítása«. 

Jean Lafitte még tovább megy. További bizottságot javasol, melynek 
feladata, hogy indítványt dolgozzon ki »az országok közötti normális 
kulturális kapcsolatok helyreállítására«. 

Feltétlenül szép ,és nemes célok s feltétlenül helyesen tette a 
kongresszus, hogy helyeselt. 

A baj nem is az indítványokban van. A .baj épp ellenkez őleg abban 
van, hagy a kongresszus csak helyeselt, szépen, szívhezszólóan szóno-
kolva, óriási lelkesedéssel csak helyeselt, ahelyett, hogy lelkesedés nél-
kül, de annál komolyabban •a meglév ő  sok bizottság mellé még egy 
egész kicsi, de annál fontosabb bizottságot is választott volna. Ez az egy 
bizottság csakugyan használhatott volna a békének. Ennek a bizottság 
nak egyik főfeladata abban állott volna, hagy a béke harcosainak ékes-
szólása ellen hathatós, szigorú rendszabályokat foganatosítson a béke 
ügyének tényleges megvédése érdekében. Milyen címet kapott volna ez 
a bizottság? Lehetett volna a neve: »Háború ellenes deklamáciák elleni 
bizottság.« Vagy valamivel hosszabban: »A szavak hamis poézise és a  

tettek keser ű  prózája között fennálló ellentmondások felderítésére ki-
küldött szigorúan prózai bizottság. « De nem lett volna célszer űtlen egész  
egyiszerűen s egész röviden »Félbeszakíto bizottságnak« keresztelni, fel-  

téve, ha felhatalmazást kap, hogy, a szónokoknak minden olyan esetben  

szavukba vágjon, amikor azok ékesszólási hevükben oly könnyedén röp-
pennek el igen vaskos' és anyagi természet ű  tények felett, mintha csak az  
ezeregyéjszakabeli varázssz őnyegen szállanának mind szédít őbb — és . 

mind üresebb — magasságokba. Ez a félbeszakító bizottsag nemcsak  
némi változatosságot vitt volna be az ékesszólási gyakorlatok végtelen  

egyhangúságába, hanem bizonyos drámaiságot is. Például mindjárt az  

országok közötti normális gazdasági kapcsolatok helyreállítására kikül-
dött bizottság megválasztásánál félbeszakíthatta volna Jean Lafitte-ot 
megkérdezvén, hogy nem volna-e egyszer űbb a bizottság kiküldje he-
lyett helyreállítania normális gazdasági kapcsolatokat a Szovjetunió és 
csatlósállamai, valamint a Jugoszl4v Szövetségi Népköztársaság között, 
minthogy ez utóbbi már harmadik éve a Szovjetunió kormánya részér ől a 
legszigorúbb vesztegzár alatt tortatik. Ugyanúgy megkérdezhette volna a 
félbeszakító bizottság, hogy nem volna-e helyesebb a normális kulturális 
kapcsolatok helyreállitására kiküldött bizottság helyett felszólítani a 
Szovjetunió kormányát, hagy távolítsa el azt a párszáz bonyolult m űszaki 
készüléket, melynek egyedüli feladata, hagy megakadályozza a Szov-
jetunió és csatlósállamainak polgárait a külföldi rádi баdásók hallga-
tásában. 

hja Ehrenburgot például ez a bizottság többízben, úgyszólván kisebb 
megszakításokkal állandóan megakasztaná. Nem annyira gondolatai, 
mint a szavak röptében, mert hiszen szbnaki túlzás volna gondolatakr б2 
beszélni akkor, amikor a kit űпгő  publicista a béke megvédésér ől szánokul. 
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»Mely nép kívánná a háború átélt borzalmainak megismétl ődését?« 
-- ezt a kérdést veti fel és igen helyesen feleli rá, hogy nincs olyan nép, 
mely az átélt borzalmak megismétl ődését kívánná. Ezek után szorgal-
masan idéz egész sor amerikai újságot és politikust, akik orral írnak és 
beszélnek, hogy az atómbamba micsoda ellenállhatatlan, mindent pusz-
tító fegyver. Ehrenburgnak csak helyeselni lehet, hogy kipellengérezi 
azokat az amerikaiakat, akik az Amerikai Egyesült Allamok és a Szov-
jetunió között fennálló ,érdekellentéteket háborúval akarják megoldani. 
Ez mind rendben van, illetőleg rendben volna, ha mindezek után nem 
következnének az alábbi, sajnos, túlságosan lendületes mondatok: 

»Ha azt mondják nekem, hogy elfogult vagyok, mert csak egyolda-
lúan vádolok, azt válaszolom: Lehet a mi sajtónkban fogyatékosságokra 
és hibákra találni. Lehet, hogy egyik vagy másik kritikusunk felülete-
sen vagy igazságtalanul bírálja meg a Nyugat kulturális életének egyik 
vagy másik jelenségét, de soha,  a Szovjetunió egyetlen p o-
litikusa, egyetlen képvisel ő ] e, egyetlen újságírója, 
még csak egyetlen pedagógusa sem uszított hábo-
r ú r a az Egyesült Allamok vagy bármely ország ellen.« (Alá-
h(ztam gén.) 

Nyilvánvaló, hogy a félbeszakító bizottságnap ezen a ponton le kel-
lene rontania költ ői hatást egy rövid »megállj « kiáltással. Egyszer űen 
rendre, illetve a prózai valósághoz kellene utasítania az elragadtatott 
Ilját. Mi van a Szovjetunió Jugoszláviához intézett bizonyos közismert 
jegyzékeivel, bizonyos cikkekkel, rádió-emissziókkal stb., stb. J. V. Sztá-
lin, V. M. Molatav, K. J. Vorosilov, M. Bulganin, G. M. Malenkov stb., stb-
tőlr  el lehet-e vitatni a dics őséget, hagy némi kapcsolataik vannak a di-
csőséges Szovjetunió kormányának dics őséges politikusaival? Maga a 
kitűnő  hja Ehrenburg vaj j on neon tiltakozna-e ellene, ha el akarnák vi-
tatni tőle a dicsőséget, hagy a Szovjetunió kormányának szolgálatában 
álló kitűnő  publicista? fs Tihanov, aki olyan csapnivalóan rossz verset 
irt a Pravdában; a varsói békekongresszusról és Fadjejev rés Polevoj és 
még egész ,hosszú sora a Szovj etuniá költ őnnek nem szereztek-e bokros 
érdemeket a békésnek éppen nem nevezhet ő , sőt inkább és ,egyedül há-
borúsnak mondható hadjáratban a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság 
ellen? S, vajjon volna-e könnyebb, mint mindezeknek a szovjetpolitiku-
soknak, publicistáknak és íróknak a saját szónoklataik és cikkeik könyv-
tárra menő  hosszú sorával bebizonyítani, hogy Ilja Ehrenburg, enyhén 
szólva, elhanyagolja a keser ű  prózai valóság legelemibb elemeit? 

Hasonlóképpen, ha például történetesen a félbeszakíts biz цttság tag-
jai közé beválasztattak volna engemet; igen erélyesen szakítottam volna 
fődbe Ilja Ehrenburgot beszédének épp a befejez ő  részénél, pont akkor, 
amikor ékesszólásában úgy elragadtatja magát; hogy ellenállhatatlanul 
névrokonára, Illés prófétára emlékeztet, akit, mint köztudomású, tüzes 
szekér emel magasra a szomorü földi realitások fölé. 

»Hiszek az észben, hiszek -a tudásban, aki minden erejét arra for-
dítja, hogy az embert megmentse a legsúlyosabb ' betegségekt ől. Hiszek a 
kđltő5ben, aki szelleme tüzével a föld műkásának és a kőtörőnek éjszákéit 
felmelegíti.' Hiszek a magban a kertész tenyerén és az anya szívében, aki 
tudja, mit jelent életet adni ,és életet oltalmazni.« 

Nincs jogom kételkedni abban, hogy Ehrenburg mindezekben hisz. 
Csak higyjen az anya szívében, a magban a kertész tenyerén, az orvosban 
és a költőben. Mind a felsorolt hiteivel senkinek se árt. Amiben azon-
ban nemcsak kételkedem, hanem amit egyszer űen nem hiszek el Fihren-
burgnak, az ,épp az ő  ünnepélyes credo-jónak legels ő  pontja: t. i. az az 
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állítás, hagy ő  hisz az észben. Ez az egész gallimathiasz, mely a pathé-
tikus credo forrná] át ölti magára, ,ékesszóló bizonyíték épp amellett, hogy 
Ilia Ehrenburg, nem hisz az észben. Egész ékesszólása amellett bizonyít, 
hogy semmibeveszi embertársai gondolkodóképességét. 

Ehrenburg azonban e tekintetben sem eredeti. A béke híveinek egész 
varsai kongresszusát legjobban az emberi gondolkodóképességnek ugyan-
ez a semmibevevése jellemzi és az, hagy ez a kongresszus, éppúgy, mint 
Ehrenburg, egy egész sajátságos módszert alkalmazott az emberi ítél; őkё-
pesség megtévesztésére, helyesebben narkotizálására. Joliot-Curie-t ől a 
román Sebestyén mitropolita Őszentségéig, a szovjetorosz Nikoláj mitro-
polita оszentségétől a gprög Kastosa Partasides vagy éppen maga hja 
Ehrenburg úrig — az egyetlen kiiülönbség csak abban van, hogy az egyik 
szónok, mint például a szovjetorosz Nikoláj mitropolita бszentsége a 
gyülekezetet »Kedves békebaratok! «-nak, a másik, például a fentnevezett 
Kastosa Partasides »Igen tisztelt békeharcos urak!«-nak szólítja (»Go-
spoda borci za mir«, Pravda 23. XI. 1950.) 

Ez azonban minden különbség. A lényegben, a módszerben mind-
egyek: szónoklataikban fáradhatatlanul sorakoztatnak fel általános meg-
állapításokat, igen helytárákat arról, hogy a háború gy űlöletes, ember-
telen és pusztító s hogy a gyerekek élni akarnak, ars ifjak élni ést dol-
gozni, nem pedig ölni s hogy a n ők nem akarnak özvegyek lenni, hanem 
boldog anyák. Hülyének kell lenni ahhoz, hogy valaki csak meg is kí-
sérelje kétségbevonni az ilyen megáálapításokat. Az ilyen magától érte-
tődő  megállapításokat aztán kivétel nélkül követik az egyes szónokok 
nemes kívánságai, óhajai, érzelmes kijelentéseik hosszú sora, szentenciák, 
bölcsességek, credok, fogadkozások. Mindez még nem volná báj. A baj 
azonban abban van, ami következetesen. n e m következik, t. i. nem ke-
rül sora közismert, közönséges és köztudomású tényre, arra, hogy nem-
csak az Amerikai Egyesült Államok, hanem a Szovjetunió kormánya is 
élő  népek millióit eszköznek tekinti a maga érdekszférái megszilárdítá-
sára, illetőleg kiterjesztésére. 

»Nemcsak a háborús propaganda megtáltásárál kell gondoskodni, ha-
nem azoknak az erkölcsi feltételeknek a megteremtésér ől is, melyek el-
engedhetetlenek különböző  államok békés egymás mellett élése érde-
kében.« E  

Ezt Ilia Ehrenburg mondta s mégis tökéletesen egyetértek vele. Kí-
vánatosnak tartom az erkölcsi feltételek megteremtését, melyek elenged-
hetetlenek különböző  államok békés egymás mellett élése érdekében. S 
épp ezrért megengedhetetlennek, erkölcsileg és politikailag megbélyeg-
zendőnek tartom az emberi intelligenciának olyan mértéktelen alábecsü-
lését, mint amilyent a béke híveinek varsái kongresszusa címen ismert 
látványos opera jelent. A szovjetorosz Nikoláj mitropolita Őszentsége 
meglehetős világosan megmondta a béke hívei kongresszusának nem 
éppen békés célját éspedig szónoklatának egy rövid kis mondatában: 

»Kedves barátok! Milliók, tíz, százmilliók kiáltják ma már hatalma-
san és érthet ően: Békét! Háborút a béke ellenségei ellen!« (Pravda 1950. 
nov. 22.) 

Vagyis... Őszentsége harcias, Őszentsége fenyeget őzik. đszentsége 
némileg a boldogult Ferenc József császár бs apostoli király ama bizo-
nyos »Mindent megfontoltam, mindent meggondoltam« kezdetц  mari-. 
feszturnát idézi emlékezetünkbe.; Az is a béke ellenségeir ől beszélt, akik 
ellen a béke védelmében lelkes háborúra szólitja fel »h ű  népeinket«. Há-
borúra! Őszentsége a mitropolita vagy Őrsalhatatlansága, Joszip Viszá- 
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rionovics dönti el, hogy ki a béke ellensége — és akkor élj en a béke, vagy 
megvédjük a békét kiáltással meg lehet i пdítani a »felszabadító« szent 
háborút.  

Hát nem! Előre bejelentem, vagyunk, akik bejelentjük, mi nemet 
mondunk. Ahogy nem hiszek és nem hiszünk Nikoláj mitropolita Őszent-
ségének szent voltában, nem hiszün Joszip Viszárionaиics asalhatatlan-
ságában s nincs okunk hinni, valóban nincs .semmi okunk hinni a 
Szovjetunió dicsőséges kormányának önzetlen emberszeretetében sem. S 
főleg nem hiszünk a felszabadító szent háborúban, mégha azt is állítja 
magáról, hogy a békét akarja megvédeni. Csak azoknak a békebarátok-
nak hiszem el, hogy a béke barátai, akik nemcsak az Amerikai Egyesült 
Aцamoktál, de éppúgy a Szovjetunió kormányától is elvitatják a hábo-
rús támadáshoz való jogot. 

Ha tehát Klement Gottwald, a csehszlovák kommunista párt köz-
ponti vezetőségének ülésen kinyilvánítja, hogy a »Tito klikk Európa új 
háborús tűzfészke« s hozzáteszi, hogy »harcolni kell s' harcolni fogunk a 
békéért« (Népszava, 1951. febr. 2.) — akkor az embernek kérdeznie kell, 
vajjon Klement Gottwald, a nagy Sztálinnak jelenlegi legnagyobb cseh-
szlovák tanítványa, ugyanakkor nem tanítványa-e a szovjetorosz theo16-
gia és .békeharc kitűnő  mesterének, a szovjetorosz Nikoláj mitropolita 
(szentségének is? 

»Kinek lénye betölt miliden teret 
g s föld között: minket Sztálin vezet —

Drága Sztálin, tudásod, szellemed 
1Vlindannyiunknak kincse már inalunk.« 

Imígyen énekel Szulejmán Sztalszkij az életjáró forradalmi szavjet-
költészet lirikusa és hogy e költ ői remekmű  a magyar nép számára is 
hozzáférhetővé váljon, a Népszava 1951. márt. 1-i számában a szovjet-
kultúra e kincsét Zelk Zоltán átültette a magyarok nyelvére. Nem szál-
lok vitába Szulejmán Sztalszkijjal. Bár némi költői túlzás, hogy Sztálin 
lénye »betölt minden teret ég és föld között«, Ami azonban biztos: a 
varsói békebarátok kongresszusának igazán nagy termét valóban »betöl-
tötte«. Szulejmán kollega lelkesedik a szellemért, amit ez a sztálini lény 
jelent. Ez neki joga, sőt lévén a !ztálini Szovjetunió alattvalója, alattva-
16ti kötelessége is. Vannak azonban még mindig emberek, akik még nem  
alattvalók s e1 vannak szánva, hagy nerzi is lesznek senki alattvalói, még  
a szeretett és bölcs Sztáliné т  sem. Ezek közül való e sorok írója és az  ő  
hazája is.  

Sztálin legjobb magyaг  tanítványa, Rákosi Mátyás, úgy is, mint je-
lenlegi legjobb magyar. tanítvány, úgy is, mint békeharcos ѕ  úgy is, mint  
a Magyar Dolgozók Pártjának bölcš főtitkára, e párti II. kongresszusán  
(Népszava 1951. febr. 27.) a nemzetközi helyzetről szóló beszámnaibját  
azzal fejezi be, hagy egy fianítványtársának, Malenkovnak a szavait idézi:  

»Ha az imperialisták harmadik világháborút robbantanak ki, az már  
nem egyes kapitalista áramok, hanem az egész világkapitalizmus sírja  
lesz« (Nagy taps).  

eme kijelentem: én nem tapsolok a, Rákosi illetve a Malerikov nyuј-
totta perspektívának. Az a szocializmus, amit .6k a harmadik világháború  
eredményeként ígérnek, illetve festenek a falra ;  váljék egészségükre,  
tartsák meg maguknak. Rákosi, illetve Nikoláj mitropolita, illetve Ma-
lenkov, illetve Visinszki, azaz Sztálin, azt mondják magukról, hogy ők  
a béke harcosai.  
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»A világ semmiféle »élenjáró nemzeté«, ma nem ,állithatja magáról,  
hogy szuronyai hegyén a szabadságot és a haladást hozza., még abban  a 
mértékben sem, amennyire ezt magáról egykor Napoleon állította.  A 
jelen korban minden támadóh.áború, bárki is kezdi  
el, er ő szaktételt jelent az emberi haladás ügyén,  
szocal.ista-ellenes. Egyetlen ilyen háború se lehet a  
jelen korban igazságos, felszabadító, progresszív.«  

Kár, nagy kár, hogy ezek a szavak, sajnos, nem a béke híveinek var-
sói kongresszusán hangzottak el.  

Kár, nagy kar, hogy ezeket a szavakat, sa*os, nem »békeharcos úr«  
és nem »aláíró« vagy »aláírást gyűjtő« , hanem csak a Jugoszláv Szövetségi  
Népköztársaság külügyminisztere, Edvard Kardelj mondotta.  

S ha rossznéven veszik is Rákosi, Malenkov, Nikoláj rрitrapolita,  
Visinszki, sőt maga a bölcs és szeretett Jaszip Viszárionavics Sztálin s  
velük együtt élenjáró költő társam, Szulejmán is, mégis meggy őződésem,  
hogy a világ minden népe, még a Szovjetunói népe is inkább a Ju-
goszláv Népköztarsaság külügyminiszterének, mint . Rákosi-Malenkocrnak  
a nyilatkozatát írná alá. 'Egyszerűen azért, mivelhogy a népek valóiban  a 
békét akarják ёs nem azt a rabságot és gyalázatot, amit a megszálló  
hadsereg szuronyain, tank] cin és börtönein épül ő  »szocializmus« jelent.  

Koпуо vics Milán: Tájkép (olaj)  
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VLADIMIR NAZOR: 

Tü csö k 

Bomolj, bomolj bogárka bogos boróka bojtján, 
Folyjon fojtott troheus, zúgó, barna jambus... 
Dél Van... Fény-vízesésként szint örömet locsol rán 
A napos ditirambus. 

S dalol: »Én kiittam a láng-napot ma reggel, 
s az én ereim ma folyókká dagadtak! 

.2s bennem ringatózik a kékmosolyú tenger; 
És a hátamon erdő , setéten reszkető ; 
S két sziklaszál az éle meredek derekamnak, 
S a fejem hegytető !K .. . 

Bomolj, bomolj bogárka bogos boróka bojtján, 
Míg .ég a nap s a földre lángot int: 
>Föld, himnuszod vagyok, mi mélyen búgva száll föl, 
S a nagy ég visszakong. 	• 
.. Jer ki! —Miért rejt őzöl nyirkos, sötét 'adukban? 

A férgek .előbújtak, és sütkérez a gyík, 
Szikra-esđként szórja a napa der űs égrő l 
Szent vére cseppjeit. 
... Jer ki, te hétfiej ű  sá.rká,ny fogából keltétt, 
Légy lángoló bokor, feszült íjj, nap -- karddal-biiszke h ős,—
De gyönyörökkel gyönge. május olvasztja lelked, 
De megpuhítja szíved a borús, könnyes ősz! 
... És megrontott az é j, 
Bűn jelzi léptedet, 
Pedig te arra lettél, hogy oroszlán legyél, 
S az. öröm aranyos kulcsát hordozza szép öled! 
... Én napot hörpölök! 
S érzem, bennem folyók az örömük zenélik, 
Hangos liget lombbá és fénybe öltözött, 
Forrás csobog, tenger zúg, szell ő  surran, 
Sző lőszem duzzad, boróka bogyója érik, 
Fenyőbő l gyanta csurran. 
... Föld, én részeg vagyok! 

438 



Még jég keríti lábam,  
Alig ébredt szememben  
A tél még feneketlen,  
Napot, napot, napot!‹  
S a kis bogár bomol, s dala nyers ritmusával  
Korbácsol holt lugast izzó sziklák alatt.  
Rezeg a nб ta, akár szélben kibomlott  
Hosszú selyemszalag.  

S dalol: »Földne 'k és napnak és tengernek dicső ség!  
Adjatok harmatot nékem, mely nyírfaágon reszket,  
S boróka ért bogyóján egy sárga-sárga cseppet  

És szállб  énekem a föld er ő i töltsék!«  
.. Az ég s a föld !között napsugarak feszítik  

Zengő , nagy húrjaik. A roppant hárfa ég.  
Most titkos ujjak érik ... A föld ;igézve sejti  
A fenséges zenét.  
Csend a vízen, az erdőben, s a parton, —  
De hallom egy sötét szív dobban meg legalul:  
— Félsz földanyám, a nap •— dal meg ne haljon  
A csodás ujjak közt, s ne pattanjon a húr!  
.. . Föld, hallod-e a dalt?  
Úgy zümrmбg, mint a rnéhraf,  
Úgy suhog, minta part,  

S dalol: »A világ szép, az élet dús ajándék,  
De nagy legyen az éhed, s a szomjad hosszú, és  
Fald lángomat, s em ІбїnьбІ  szívj tejet,  
É.s mindig if jú léssz!  
... ~h, napot, napot, napot! 
S csúcsokról friss szelet, 
És völgybő l illatot! 
': • Részeg vagyok, anyáтn! 

Ni, a bokrok közt setteng, 
Mámoros éneket zeng 
Sípján az ősi Pán!« .. . 

Bomolj, bomolj bogárka bogos boróka bojtján, 
Folyjon fojtott tr љ eаs, zúgó, barna jambus... 
Dél Van... Fény-vízesésként szent örömöt locsol rám 
A napos ditirambus. 

Acs Károly fordítása 
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Cél és vallomás  
Még gyermekkoromból őrzöm magamban a tudatot, hog у  a haza min-

dennél drágább. Hazai az a föld, ahol a bölcs őnk ringott, s ahol majdan 
sírunk domborodik. Haza az a föld, amelyért meg kell halni, ha a szük-
ség úgy kívánja, s amelyet nem szabad elhagyni, bármily mostoha le-
gyen is rajta a sorsunk. 

Későbben kissé elmosódott bennem ez az ősei, hazafias törvény, isko-
lás élményeim is megfakultak, a hazafias versek és dalok olykor holt 
csengésükkel is bántották a fülemet. Mert kés őbben ,én láttam felkere-
kedni egész falvak szegénységét, hogy valahol Hamburgban vagy más  

tengeri ,  kikötőben hajóra szállva elmenjenek az »Újvilágba« , Argenti-
néba, Kanadába, Brazíliába a kéveültetvényekre vagy még távolabb va-• 
lahova a gyapotmezőkre. Akkor hallottam egy másik szólamot is: >: A 
munkásnak nincs hazája, — hazaja a nagyvilag!« — S láttam embereket 
piros zászlók alatt Belgradban, Budapesten, Bécsben, akik egy közös 
álomról beszéltek, az emberek nagy testvé гiségér ől s akkor a hazáról 
formált gyermekkori kép újra felötlött bennem, de most már széleseb-
ben, szabadabban, kitágult bennem a haza fogalma: négy égtáj fért belé 
s nem határok tartották össze, hanem a közös vagy eszmei törvényei. 
Mert akkor ,már láttam, hogy élnek emberek a hazájukban is! hazá,tlanal 
s láttam másokat idegenben, de mégis otthon és boldogan. 

Sokszor kérdeztem magamtól: mi a haza? Kétségtelenül neirysak a 
szülőföld, nemcsak a tűzhely, nemcsak az otthon helye. Nemcsak tér a 
haza, hanem idő  is. Nem egy geologiai vagy földrajzi egység az, amihez 
a hazában ragaszkodunk, hanem napok és évek . sorozata, emlékek hal-
maza, amelyeket benne átéltünk; nemcsak sajátos strukturával és külön 
színekből épült táj, hanem az emberi társadalom, a közvetlen környežІt 
egysége is. Szép és j ó emlékek helye vagy keserves harcok porondja, 
melyekben a magunk emberségével gy őztünk vagy szenvedtünk vere-
séget, hiszen egészen mindegy. 

A térhez kötött id őt tölti ki a haza fogalmát ,élményekkel és embe-
rekkel, családdal, barátokkal, akik velünk együtt a megszokott tájbl: г  
élnek születésünkt ől a halálunkig s azon túl a gyermekeinkkel. A tu-
datom folytonosságát fenntartó emlékek sorozata. A cseresznyefa, mely 
ablakunk alatt virágzott gyermekkoromban, nagyapám alakja, ahogyan 
a fehéred ő  hajnalban kocsiján ülve kihajtotta kapun, fiatal anyám 
hangos éneke; az udvar, a ház, az! utca, a kisváros, s ahogyan kés őbb Ez 
a mikrokozmosz tágult és megtelt tartalommal: a nyelv zenéjével, a táj 
színével, a környezet szokásaival és törvényeivel. Igen, körülbelül ez 
volna bennem a szül őföld, a haza tudata; itt álltam meg biztos lábbal, 
hogy szétnézzek a világban, innen vezettek az én utaim Európa felé, eb- 
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ből a tudatból sugárzott ki érdekl ődésem iLs más népek, más szokások, 
más tájak, más nyelvi és szellemi gócok felé. 

Ez volna egyéni viszonyom a szülőföldhöz, a vidékhez, melyet ha-
zámnak vallok, de korántsem volt ilyen bensoségesen zavartalan viszo-
nyom az országhoz, az államhoz; mely mint közjogi egység annyiszor 
változtatta határait és törvényeit körü Іёttünk. A szülőföld, az otthon, 
a haza szeretetét a gyermekkor, az ifjúság alakítja ki az emberben; az 
országhoz és az államhoz való jó vagy rossz viszonya férfikor. 

Én az iskolában négy királyt tanultam dics őíteni és két ország 
határait megrajzolni a táblán. És kinn az utcán, a házunk el őtt 
játszadozva két nyelven beszélgettünk a gyerekekkel. Az országnak kel-
lett megváltoznia, hogy én érezzem azt, amit a más nyelven beszél ők 
előbb éreztek már, hagy nem vagyunk egészen egyformák. Ami a szü-
lőföldön, az én szűkebb hozamban természetes volt: a kétnyelv űség az 
ország és az állam meghatározásában osztályozást jelentett már. 

Az, hogy magyar vagyok s ez mindenesetre születési vagy nevelési 
hiba, tizennégy éves koromban lett világos elottem. Nem cin jöttem rá. 
Figyelmeztettek az állam intézkedéseiből származó körülmények, Akkor 
szűnt meg városunkban a magyar középiskola. 

S az a felismerés, hogy másodrendű  polgár vagyok, hogy szül őföl-
demen, hazámban nincs annyi Jogom, mert magyar vagyok, mint más-
nak, mint a többségi néphez tartozóknak, ez a felismerés tudatossá vált 
bennem •és elkísért évek h ősszú során át. fgy lettem férfi, gondokkal 
küzd ő  családapa. 

Nem panaszkodhatom túlságosan. A nemzeti jogok bizonytalan volta 
nem befolyásolta viszonyomat a szül őföldhöz, a környezethet, a bará-
tokhoz. Az egymással él ő  népeket nem lehet rendeletekkel elidegeníteni 
egymástól, nem lehet határvonalakat húzni az emberi tarsa.dalom él ő  
testén. Ami pedig a jogokat illeti, hamarosan rájöttem, hogy a honpol-
gári jogokat a többségi népnek sej mérték egyfomna b őkezűséggel. 

Mindez azonban régen_ elmult, ma már emlék csupán. Az id ő  távolá-
ból nézve nem iás csunya, nem is rossz emlék. Hiszen az ifjúság mégis 
szép volt! Bátrak voltunk, h ősködtünk, virtuskodtunk, nem egyszer az-
zal is, hogy magyarok vagyunk. Emlékeztek m-ég azokra az önfeledt haj-
nalokra, amikor valaki halkan elkezdte dúdolni a Kossuth-nótát? S 
aztán harsogó hangon énekeltük mindannyian ... Micsoda 'úrtus volt 
az! Ha valaki meghallotta volna, — mint ahogyan sokszor meg is hallot-
ták és feljelentetóék a »hazaáruló« társaságot — sokáig sínyl ődtünk 
volna a börtön priccsén. 

Amikor a lsetőfi-brigád eleső  frontra induló osztagai felálltak a ka-
szárnyaudvaron s felhangzott ajkukon. a nóta, hogy : »Kossuth Lajos azt 
izente, elfogyott a regimentje ...« — akkor még reszket ő  alakkal, sírással 
küszködve daloltuk ezt .az éneket. 'Ma? Kinek jutna ma eszébe meghatódni 
ezen? S kinek jutna egyáltalán eszébe énekelni ezt a dalt, amelyet száz 
éven át tüntetésb ől énekeltek? Kinek jutna ma eszébe Kossuthtal »tün-
tetni?«  

De közbeesett három és fél esztendő . Akkor .azért szégyenkeztünk, 
hogy a nemzeti összetartozandóságból vállalnunk kell a közösséget azok-
kal, akik ennek az id őnek hangadói voltak, de lelkünk mélyén hányszor 
suhant át a szégyenerzett amiatt, hogy ezzel talán megtagadjuk a nem-
zeti közösséget is. Azt a közösséget azonban, amelyet itt alakítottaink ki 
századok folyamán a velünk együttél ő  néppel, nem tagadtuk meg soha. 
Küzdöttünk érte, ahogyan lehetett. Többes számb аn beszélek, de magamra 
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gondolok s azokra, akik nem tudtak elszántan és határozottan szembe-
szllni a hódítókkal, az elnyomókkal. Csak gyűlölni tudták őket. 

Túl kellett jutni mindezen, hogy igazán hazának érezze az ember a 
hazáját itta Vajdaságban. De hagy ez a valóságban mit jelent, azt nem 
lehet néhány rhandatban világosan és félreérthetetlenül kifejezni. Arról 
csak meditálni lehet, romantikus példákra hivatkozni, megint a szül ő-
föld varázsát emlegetni, ez azonban mind kevés. Munkáddal bizonyít-
hatod ragaszkodásodat, tetteiddel, egébsz életeddel. A gyermekeiddel, 
akiket itt nevelsz s itt szeretnél látni magad mellett akkor is, amikor le-
csukádá szemmel révetegen búcsúzol a világtól .. . 

Szavakkal, írással kifejezni .azt, amit neked a Vajdaság jelent, olcsó 
szólamokhoz folyamodni? ... Minek? Az életed legyen a bizonyság rajta. 

De van egy egyetemes magyarság, melyhez a közös nyelv, a közös 
szellemi mult fűz elszakíthatatlan szálakkal. Nem egy emberölt ő , hanem 
századok emlékei és 'eredményei, a nemzeti mult és a hagyományok, me-
lyek elvalaszthatatlanul tapadnak az anyanyelvhez, a neveléshez. 

Mert csak err ől lehet szó, csak ezt tarthatom szem el ő tt, ha ma-
gyarságomra és a hazámon túl az egyetemes magyarságra s a hozzá való  
viszonyomra gondolok. A nyelvre, amely mindennél közelebb hozta ho г-
zám Petőfit, Vörösmartyt, Aranyt, al nyelvre, amely közvetlenebb, meg-
hittebb élményeket adott a magyar szellemi életb ől minden más nép vagy 
nemzet lelki megnyilvánulásának élvezeténél, csodálatánál. Nemzeti tu-
datom azonban nem fűződik a szülőföldem határain túl terjed ő  térhez. A 
szellemi hagyományokkal való közösségem nem keresi a szélesebb föld-
rajzi egységet. A szellemi élet megnyilatkozásainak ma már nincsenek 
határai, de ezeket a megnyilatkozásokat irányítani, szabályozni lehet. S 
itt kell magamnak megvonni a határt érdekl ődésem és a mai magyar 
szellemi élet megnyilatkozásai közé. 

Їrб  vagyok, tehát a hagyományokon kívül, az anyanyelven, a nem-
zeti tudaton kívül a Szülőföld és а  haza tudata, környezeten, az itt él ő  
népek, a táj, a mindennapi élet valósága, küzdelme és öröme az, ami' 
munkásságomat meghatározza, ami feladatokat ró rá тn a jövőre nézve 
is. A nyelv csak eszköz egy nép í' ennmaradásához, de annyi, minta le-
vegő  az emberi szervezetnek. Természetes, hogy nemcsak élni kell, ha-
nem dolgozni, cselekedni is, mert anélkül az életnek semmi értelme. A 
hagyományokból az ember azt veszi át, ami társadalmi helyzetének, 
világnézetének megfelel. Nem lehet sammiféle közösségem a turáni 
gondolattal, nem lehetek büszke az őshazára s a Beöthy vízióján, a vol-
gai lovason, mely hбdítói népnek llitja be a magyart, csak mosolyogni 
tudok. Nem azért, mert nyelvben és érzésben vagyok magyar csupán, 
vér szerint semmi közönre a magyarsághoz, hanem, mert hála Istennek 
másként, neveltek, más környezetben n őttem fel. Mert az, amit nemzeti 
tudatnak érzek magamban, sohasem húzódhatott össze bennem a nem-
zeti kizárólagosság beteges görcsévé. 

A Milleneum pompájában jól hathatott•Beöthy pálma, érdekes deko-
ratív folt volt Munkácsy képe mellett, de hazugsag volt, ezt már akkor 
is mindenki tudta. S aztán jött Ady, jött a Nyugat, jött Móricz Zsigmond 
és a volgai lovas alakja, amint délcegen ült kis szorös tátárlovan ,és sas-
szemével aKárpátokon átnézett a széles snkság felé, úgy tetszett örökre 
elmerült »nemzeti nagylétünk nagy temetőjében«, amelynek nemcsak 

• Mоhács volta sírásója, hanem a hódítási vágy is. 
Tudom, hogy Beöthy egy osztály helyett álmodott, hiszen a nép 

nem akar hódítani, nem akar más Yiépeket leigázni ,már csak azért sem, 
mert egyéb dolga van, mert mindenekel őtt a kenyerére kell gondolnia. 
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Az; hogy a földjén él és dolgozik, az hogy magyar, mindig természetes 
volt előtte ,és semmi szüksége nem volt a nemzeti tudat hazug költé-
szetére.  

Talán nekem se kellene elmélkednem azon, hogy magyar vagyok, 
hogy miként alakult bennem ez a nemzeti tudat ... Véletlen vagy ter-
mészetes adottság-e, kényszer vagy önkéntes beolvadási vágy volt-e, ami 
magyarrá tett, egészen egyremegy. Miért t űnődjek, miért próbáljak rend-
szert alkalmaznia bonyolult, sokszor egymásnak ellentmondó gondola-
tok útvesztőjében? S mit akarok mindezzel ma, amikor már igazán nem 
jelent hátrányos megkülönböztetést itt az én hazámban sem, hogy ma- 
gyar vagyok ... 

Azért, mert ezt a hazát el őször meg kellett szerezni és még ma is 
küzdeni kell érte. Érzem, határozottan érzem, hogy mi, . akik ma ebben 
az országban élünk, honfoglalók voltunk. Nem egy ismeretlen, idegen 
földet kellett meghódítanunk, hanem a szül őföldünket igazán hazánkká 
tenni. 1Vlagyarok is harcoltak, meghaltak ezért a földért, melyet ma ha-
zánknak nevezünk, s mi, akik nem foghattunk fegyvert az egykori honosok-
kal együtt, már hét esztendeje rendezzük be életünket, jöv őnket; a ma-
gyarok, a félmilliónyi magyarság életét és jöv őjét is. Soroljam-e fel mind-
azt, amit a fegyveres harc eredményeként mi magyarak természetes 
joggal kaptunk? irtózom a régi értelemben vett lojális nyilatkozatoktól, 
nem akarok alázatosnak tűnni és nem szeretem a közhelyeket. Mindenki 
tudja, hogy nemzeti érzületünknek szabadon, nyiltan és öntudatosan 
kifejezést adhatunk. 

S most újra felmerül bennem szellemi kapcsolatunk gondolata đz 
egyetemes magyarsaggal. Beszélhetünk-e egyetemes magyarságról ra,  
amikor nemcsak a Duna és Tisza körül élnek magyarok, nemcsak Er-
délyben, hanem Ausztráliában, Németországban, Amerikában i  sőt Pa-
lesztinában is? Beszélhetünk-e egyetemes magyar szellemi megnyilatko- 
zásról, amikor a volgai lovasa nemzeti romantika sírjából feltámadt és  
elindult hódító útjára? Nem mitliosz ez már, nem fellengz ős törtéлelmi 
vagy költđi emlék, hanem valóság.  

De ne gyötörd magad! Pufit, Adyt, Kossuthot, a gér ш.usлokat s az  
ideálokat senki sem veheti el tőled, ők mindig átforrósítják majd a szí-
vedet, amíg az 6 nyelvükön gondolkozol, amíg az 6 álmaikon át nézed  
a világot. A volgai lovas egyszeri csak újra az lesz, ami volt: köd, me ►-
lyet felszív és eloszlat az eln ő  erős tavaszi napsugár.  

De te ne várj, ne tépel ődj! Dolgozz! Mait is tehetnél egyebet? » А  
vak csillag ,  e nyomorú fö ld, hadd forogjon keserű  lévében ...« De a te  
földeden jól vesd meg a lábod! lr6 vagy. Akármilyen kicsi és er őtlen,  
hazádnak, népednek felel ősséggel tartozol. Ha dadogva szólsz is, de  
beszélj ! És ne félj, vágj neki bátran annak a kicsiny, de mindenképpen  
új világnak, melyet neked is építened kell. Ne nézz se jobbra se balra,  
menj előre s ne törődj a szőrszálhasogatókkal, az okoskodókkal, az osto-
bákkal, a lótuszevőkkel ,és köldöknérлőkkel, fi törődj azzal a néhány  
sznobbal, aki csak azért sznob, mert nem akar sznob lenni. A lelkiisme-
retedre hallgass!  

Frázisokat mondasz, közhelyeket ismételsz, te aki útálod a közhe-
lyeket? Közösséget akarsz vállalni azokkal, akiket m űvészi 'igényességed  
és vélt tehetséged folyton megtagad? Mi az, hogy vajdasági irodalom?  
Van ilyen? Vagy csak azért van, hogy a neve legyen?  

Igen, így küszködök magamban. Barátaim, ne haragudjatok, ha  
olykor kishitű  vagyok, ha néha többet akarok, mint amennyit a valóság  
megenged. Most, mégis határozottan érzem, hogy nekünk közösen kell  
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kialakítanunk itt egy önálló és független szellemi életet. Nem ilyen vagy 
olyan irodalmat, hanem -- irodalmat. Nagy feladat ez, tudom. Tii.relemre 
és alázatra van szükség és. olykor önmegtagadásra is, de megvalósíthat-
juk. Egy nép, amely megtalálta; а  hazáját, nem lehet meg anélkül, hogy 
életét, munkáját és küzdelmeit, érzéseit és vágyait a saját nyelvén kife-
jezésre ne juttassa. Nem hi-aba, nem ok nélkül lett külön svájci, német, 
franćia ,és olasz irodalom. Milyen őszinte rajongással kiáltja Gottfried 
Keller: »0 mein Schweitzerland, all mein Gut und Hab!« Mikor szólal 
meg a Vajdaság költői dicsérete? Mikor lesz a vajdasági magyar nem-
zeti tudat, a vajdasági báj- és hazaszeretet oly erős és határozott, mint a 
svájci francia Ramuz-nél? 

Úgy ,érzem nemcsak a hazámra találtam, hanem magamra is. Felé-
tek nyujtom kezemet, társaim. Hittel, türelemmel és felelőséggel elér-
hetjük célunkat, kialakíthatjuk szellemi életünket, irodalmunkat, mely-
nek erős gyökerekkel muszáj kapaszkodnia a hazai rögbe, hogy igazán 
vajdasági és a miénk legyen. 

Herceg János 

Кonyovics Milán: Rajz  
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KÓRÓ0YI LAKODALOM  

đsidők óta nagy dolog a párválasztás. Sok minden függ attól, hogy 
az illető  házasulandó megfelelő  párra :akad-e vagy sem. Nem egy család 
fizetett keservesen az elhamarkodott választásért, amié гt csak a minél 
nagyobb anyagi javak bírását tekintette dönt ő  tényez őnek. Nemcsak a. 
házastársak életét keserítették meg, hanem még az utódókét is. Nem 
volt épületes látványa gyermekek számára a mindennapos veszekedés 
és végső  fejleménye, a, tányérok lés fazekak dobálása vagy a borhoz .me-
nekült fél állandó garázdálkodása sem. 

A falusi fiatalok segítenek 'ma mára dolgon. Elválnak. Valamikor 
regen azonban ez nem ment olyan könnyen, s holtuk napjáigégtek a 
házasság poklában a szenved ő  felek. Egyik-másik ugyan talált kiutat, 
szerető  után nézett. Szlavónia falvaiban ma is nem egy esetr ől mesél-
nek, hogy két aszony is van egy házban, s aránylagosa »fegyverszünet«-
ben élnek a házastársak. A falu sem botránkozik meg rajta, hanem tör-
vényesnek .ismeri el a kapcsolatot. 

Ilyešmi akkor következett be, amikor még az apa szava, befolyása 
volt a döntő  az élettárs megválasztásában. A »pater familias« tökéle-
tes, feltétlen engedelmességet követelt gyermekét ől ebben a fontos ker-
désben is. Mivel a legények tizennyolc-húszéves korukban n ősültek, a 
lányok pedig tizennégy-t јzenötévesl fővel kerültek főkötő  alá, ez az apa 
részéről részint indokolt is volt. Nem tartotta még elég érettnek sarját, 
hogy önállóan gondoskodjék életérői, önállóan válassza meg életepárját. 
Ha a fiatalok lázadoztak ј  a szülői önkény ellen, végül mégis csak bele-
törődtek, s ment minden, minta karikacsapás — legalább is az apa hite 
szerint. 

Ugy mesélik, hogy nyolcvan-kilencven év óta a fiatalok már: maguk 
indulnak párkeresésre. Sokszor nem is indulnak, mert az iskolában még-
találták egyгást és egymásnak nőttek. Ha az iskolában nem, háta tánc-
ban, a derenkázásnál, a munkában okvetlen talált ki-ki magának meg-
felelőt. 

A szlavóniai magyar legény általában nem megy messzire menyasz-
szonynak valóért; legtöbbször a saját falujában n ősül, vagy legfeljebb a 
szomszédos magyar faluból hoz asszonyt a házhoz. Tehát az endogamia 
még virágzik. 

Mivel az egész falu szegr ől-végről rokon, nem éppen hasznos szokás 
ez. Az írásos emlékek szerint a szlavóniai magyarok derék szép szál 
emberek, asszonyok voltak, ma pedig soka vézna, sz űkvállú, az esz- 
szonynépség lapos, főleg a fiatalok, de a férfiak fórésze is alacsony-
terznetű . Az öregek jóval szívósabbak még mindig, mint a fiatalság. Az 
állandó összeházasodás elkorcsosulásra vizet. Bár érdekes, hogy elmebeteg, 
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torzszülött gyerek aránylag kevés van a három magyar szigetfaluban. 
Ha van is, az inkább a behurcolt vérbaj következménye. Ugyanis sžé-
gyelnek orvoshoz fordulni gyógyításért, inkább t űrnek és szenvednek, 
és így hanyagságukért az utódok b űnhődnek. 

De egy kissé elkanyarodtunk, térjünk csak vissza oda, ahonnan kiin-
dultun.k. 

Tehát a legény kiszemelte magának a lányt, »mer olyan férh ő  való 
laбnyka volt«, 

Ha közelebbr ő l sem ő , sem a szülei nem ismerték a lányt és család-
ját, — ez ugyan ritkán fordult el ő  —• akkor elmentek »laányníz б«-be. 
Valami más ürüggyel léptek be a lányos házba. Nem árulták el rögtön 
jövetelük célját, még akkor sem, ha a lányos házban tudtak jöttükr ől 
Réndszerint valami jószágot, vagy gabonát kerestek megvételre. A lány 
hozta be a mutatót, közben természetesen a szül ők szemügyre vettek 
mindent, a házat is, a leányt is. A leánynak ilyenkor szégyenl ősnek illett 
lenni, minél kevesebbet kellett tartózkodnia a szobában, ahol a v őlegény-
jelölt és az öregek beszélgettek, esetleg fogyasztottak is valamit. Távo-
záskor a lánynéz ők megkérdezték, mikor ismételhetik meg a látogatást. 
Azt már mindenki tudja, hogy gaz újabb látogatása »kér ő« lesz. Ha a 
szülők ismerik egymást és egymás környülállását, akkora lánynéz ő  
esetleg elmarad. 

Kérőbe este ment a fiú apja, anyja, egyszerűen, nem kiöltözködve. 
Az öregnél bot, s mielőtt benyitná a lányosház ajtaját, az ajtó alsó sar-
kát háromszor megüti a bottal. 1V~égpedig azért, hogy biztosítsa a sikert, 
hogy a hány semmi úton-módon ne mondjon ellent, Az ajtón belépve a 
»szenes haázba« (konyhába) jutnak, szétverik a bottal a szabad t űzhe-
lyen égő  tüzet. Azután megzббrgetik a szoba ajtaját. A szobában az egész 
család már várja a vendégeket. Ezután megkérdezik fennhangon: »Van 
eladó laбny? « Csak a harmadik kérdezés után vezetik be a vendégekét 
a szobába. Bent azután az öreg elmondja, miért jöttek, mit akarnak. Meg-
beszélik a megbeszélend őket. A fiatalok közben nem tartózkodnak a 
szobában, hanem kint beszélgetnek vagy a szenes házban, vagy az udva-
ron. Miután az öregek megtárgyalták a dolgot, behívják a fiatalokat s a  
lányt az asztal elé állítva megkérdezik: »Eljössz-e id ős laónyom? 
Akarsz-e jőni? Szereted-e? Ha szeretitek egymást, apaljátok meg.« Ezután 
megápolja (csókolja) a lány az apásti ,és az .anyást is. A két fiatal ismét 
elhagyja a szobát. A vendégek pedig esznek-isznak. 

Közben az öregek azt is megbeszélik, mikor lesz az »odadó«. 
Az odadó már kis lakodalom, amit rendszerint szombat este tarta-

nak. A v őlegény, a vőfélyek, a komák, a legközelebbi rokonság, a nyo- 
szolyбlányok, a vendégség. 

A koma belépve a szobába »megkocoli« botjával a gerendát és kikéri 
a lányt. A lány két selyem kend ővel várja a vendégeket. Az egyiket 
átadja az apósának, a másik nála marad. Ez a jegyváltás. A v őlegénytő l 
cserébe » bisalmaát vagy biskörtét« kap, tele dugva arany-ezüst, papír 
pénzzel. Mostanában, mikor este, vacsora el őtt, a kendőt adják, az após 
jegypénzt ad, négy-ötezer dinárt, •a násznépnek meg rozmaring jár, 
mint a lakodalomban. Utána nótáznak, táncolnak. Este elmennek beírat-
kozni a paphoz, kocsin, nótaszóval, a nyoszolyólanyok kíseretében. A pap 
beírja őket az anyakönyvbe s azután azt mondja: »Fogjátok meg egymás 
kezét« és ezután »eláldja őket«, Ugyanekkor megkérik a papot, hogy 
hirdesse ki őket háromszor. Ha sürg ősen, levéllel kell megtartani az 
esküvőt, akkor vasárnap délel őtt kétszer, délután egyszer kihirdeti őket 
s így szerdán már meg is tartllatj ák az esküv őt. De ha nem kell sietni, 
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akkor három egymást követ ő  vasárnap történt a kihirdetés, s utána bár-
mikor tarthat] ák a lakodalmat. 

A paptól visszatérve megkezd ődik a vacsora: leves, sültek, f ő ttek, 
kalácsok követik egymást. A jegyes pár egy tányérbók eszik, egy pohár- 
ból iszik, hagy egyek legyenek. Vacsora után a menyasszony »megapoli« 
a vendégeket, amiért pénzt kap, ez a csókpémz. Vacsora végeztével da-
lolnak, táncolnak, maskarába öltöznek: a férfiak n ői, a nök férfiruhába 
vagy más maskarába, például medvének stb. Közben a szül ők kitűzték 
már az esküvőt is. 

Az esküv őig hátralevő  időt gondosan kihasználják. Készítik a iány 
holmiját. A barátnők is segítenek tollat fosztani, pöndöl őket, vankoso-
kat varrni, tambúrozni, fiókozni stb. Természetesen a lányos háznál jól 
tartják a segít őket. Ez alatt az id ő  alatta szül ők azt is megbeszélik, 
hagy hány és milyen jószágot vágnak a lakodalomra. Megveszik a bor-
júkat és annire még szükség van. 

Az esküvő  élőtt ,egy héttel a komák is jelentkeznek. Megkapják a 
komabotot, amit »ződdel, téli ződdel« fonnak be végig, a bot tetején  

valamilyen virág ül, többnyire krizantém. A komabotot természetesen 
fel is pántlikázzák. A csutorát is felzöldelik, pántlikázzák; megkapják 
a »tikmonyos kasarat<i is, amit egy kisfiú visz. Ebbe a kosárba minden 
házban, ahová elmennek hívogatni, két »tikmonyt» (tyúktojást) adnak. 
Vasárnap indulnak első . hívogatásra, kedden délel őtt másodikra és dél-
után harmadikra. A lakodalom ugyanis szerdán van, mert így szeren-
csés lesz az ifjú pár. A h јvagatás, ha tanulta vőfény, akkor sokféle le-
het. A legegyszerűbb a következ ő : »Szerencsés jónapot kívánok e ház-
nak, azt üzente X. Y. gazduram, szerdán délre hivatalos vendég légyen az 
asztalánál.« Ha id őközben kifogy a csutorából a bor, a háziak kötelessége 
megtölteni. A meghívottak, a közeli rokonak a diót, lisztet, cukrot a 
házhoz viszik, ahol segítenek a; sütés-f őzésben. A két tikmony pedig a 
hívogatók bére. A hívogatók nem egyszer a kezük ügyébe kerül ő  tár-
gyakat is eцopják, s csak -akkor adják vissza, ha a tulajdonosa elmegy 
értük. Ez a szokás még arra mutat, hogy a menyasszonyt valamikor ra-
bolták. Az ajándékaktit már az esküv ő  előtti napon szállítják a lako-
dalmas házhoz. 

A virágokról a nyoszolyólányoknak kell gondoskodniuk. Kék meténg 
virágot szednek a temetőben még vasárnap este, s kedden koszorúba 
fonják, a »ruzsmaring«-ot is összegyűjtik, hogy szerdán kioszthassák. 

A jegyesség alatt a fiatalok szabadon látogathatják egymást. De 
nagyon vigyáznak, hogy meg őrizzék a másik hűségét. A lány például a 
vőlegény első  látogatása után kivágja annak lábanyomát a földb ől és 
befelé fordítja, a kötényét is leoldja a v őlegény távozásakor s a fonák-
jával kifelé köti maga elé. A legény szintén e célból egész a lakoda-
lomig kifordítva viseli a gatyáját. 

A jövendő  anyós is meg akarja kedveltetni magát menyével. Jegy-
rétest visz neki szahányba (tepsibe) meg tyúkot. »Olyan vot ez a jegy-
rítes minta karom, grízzel!« — mondja az egyik öreg néni. De a lányos 
ház sem marad adós, 'ők is különféle jókat visznek az anyósnak. 

Mivel szerdán tartják az esküv őt, már kedden levágják a marhát, 
megindul a sütés-f őzés. Néha már kedden este is jönnek muzsikások, 
vendégek, azonban az asszonyok egyhamar hazaküldik őket. 

Végre felvirrad a nagy nap. Reggel korán a nyoszolyólányok elvi-
szik a »ruzsmaring«-ot a meghívottaknak. El őször feltűzik az illetőnek 
a »ruzsmaring«-ot, azonban az nem fizet addig, míg. csókot is nem kap. 
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Még a muzsikásokлak, isi kijár a, csók. A begy űlt pénz a meлyasszonyé. 
A násznagyok is útnak indulnak utolsó hívogatásra. 

A vendégek külön-külön gyülekeznek a két háznál. Reggel a meny-
asszony már teljesen felöltözve várja az ajtóban a vendégeket, akiket 
meg kell apolnia, de tgrmёszetesen nem ingyen. A v őlegény a vőlegényes 
háznál várja a vendégeket ünnepl őben. Itt a vőfény rigmussal elbúcsúz-
tatja társaitól ,és a legény élettől. Esküvő  elő tt nagy, kerek k őtt kalácsot, 
bort, húst, pálinkát visznek a papnak. Ez az ő  bére. 

A legényes ház két keresztapja elmegy a lányos házhoz és azt első  
harangszóra felkészül a menet, a másodikra megindul a templomba 
muzsikaszóval, kocsin. Külön-külön indul a menet a legényes és a lá-
nyos háztál. Útközben vígan vannak, nemcsak a templomba menet, ha-
nem visszafelé is. Ilyeneket kiabálnak például: 

T  

Ez az utca, de leveles, 
Menyasszonyunk, de szerelmes! 
Hij, hij! 

 

Ez az utca térdig saóros, 
Menyasszonyunk most lesz paóros! 

 

Saórgarépa, piros alma 
Y. lakodalma. 

Iv. 

Egy szem búza, egy szem rizs, 
Esküvőre megyünk most!  

ХT 

Aki eztet  irigyli, 
Aóldja meg az isten ütet!  

VI.  

Ej, de sokan víznek minket,  
Aóldja meg az isten őket. 

vII  

Több szabi gyujtó pakliba,  
Jaj, de jб  а  lakziba!  

 

Vőlegényünk arany baóraón, 
Tetű  maósz a szakaólaón. 

 

Saórgarépa, petrezselem, 
Menyasszonyunk földig selem! 
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X.  
Habrom ide szilvalé, 
Zsuzsa lesz a Jancsié.  

A néz őkre ilyeneket mondanak: 

 

Aki ott bent dolgot talaól, 
Az az utcaón nem aóldagaól. 

 

Kapufaához taámaszkodik, 
B őgésére kívaónkozik! ... stb. 

Ilyen és hasonló kiáltásokkal igyekeznek a fiatal párt fenyeget ő  gono-
szokat távoltartani. 

A harmadik harangszára a két menet a templomnál összetalálkozik. 
Ha azonban a menyassz вΡny előbb érkezik, akkor beül a templomba a 
helyére. Ha soká jön a v ő legény, ki-ki megy elébe, s azutáni megint visz--
szaül a hely еére. A templomban külön-külön ül a násznép; a• templom 
egyik felében a vőlegény, a másik felében a lány násznépe. Miután a 
pap megeskette őket, összefogózva távoznak a templomból. A fiatal pár 
.bemegy ezután a pappal az irodába, mert most írják be őket a háza-
sok könyvébe. Ezalatt kinta templom el őtt csárdást húznak a muzsiku-
sok s áll a vigalom. Ezután ki-ki hazamegy. A v ő legény násznépe a 
vőlegényes háznál, a menyasszonyé a lányos háznál dél еbédel. Ebédre 
borjú pörköltet szolgálnak fel savanyúval, k ő tt kalácsot s hozzá borocs-
kát. A pörköltet á borjú aprólékjából .készítik »rövid lév«-re, s »hól be-
fűszerezik«. 

Ebéd utána v őlegény násznagyai elmennek a lányos házhoz a nász-
nagy kendőért. Ez egy delén fejkend ő , amit a mellükre t,aznek, s vissza- 
dobnak a vállukra, A kendőért fizetnek a násznagyok. Miután m gkap-
ták, visszarnemiek a többiekért. A násznagyok vezette vendégsereget a 
koma várja az ajtóban. A násznagyok leszállnak. a kocsiról, belépnek a 
házba »megkotolik« gaz ajtófélfát, s elkezdik mondókájukat: »Keressök 
azt a fehér galambot, melyet a szent egyhaázban a szeretet la ćncaóval 
összekötötek. Az egyiket megtalaóltuk, ,keres ők a maősikat. Úgy tudjuk, 
ide szaállt be.« Ekkor következik a n őrablás megjátbszása, az álmeny-
asszony szertartása. Nem a menyasszonyt vezetik, be, hanem előbb öreg 
szüléket, azután meg lányokat. Csak mikor már türelmetlenkedve kifa- 
kadnak a násznagyok: »De ne húzuk-vonjuk az id őt, mert - 	lesz 
raánk! «, csak akkor hozzák az igazi menyasszonyt. Közben a aput 	be- 
zárják, míg a v őfény meg nem fejti a találas kérdéseket. Ezt azonban 
nem mindig tették meg. A v őfélynek ugyanis meg kell harcolnia a lány-
ért. Igaz, hogy csak szóval, de ez is a régi n őrablás nyomát őrzi. A lány 
keresztapja adja fel a kérdéseket. Például: »Mikor van az asszonyon két 
keletlen j uk? « (mikor csip őre teszi a kezét). ».Ki szopott elébb az any-
jaáná?« (Adám, Éva gyermeke). Vagy másik: »Az anyaómnak laónya let-
tem, az apaómnak anyja lettem, tisztelt engem az gén apaóm, anyaámna к  
az ura. Tessék megfejteni!« (a lány teherbe esett, a kicsit az apja, tudo-
másával eltette láb alól. Mikor a törvényszék elé áhították őket, ha-
lálra ítélték mindkett őjüket. A lánynak azonban megkegyelmeztek. Ka-
pott enni. Az apa azonban nem kapott; de mégsem fogyott el, mert a 
lány szoptatta. Ezért lett az apjának anyja stb.). 

29 -- HiD Vi. 1951 
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Ha nem tudja megfejteni a kérdéseket, akkor megsúgják neki, akik  
tudják. Ha még ezek után sem tudná megfejteni, akkor cigarettát vesz,  
különben nem vihetik el a menyasszonyt. Csak ezután engedik be a  
násznépet. A násznagyok már sürgetik is _  őket : »Egyél-igyaól pajtaón, 
sógor! Ajde, osztón maó megyünk is.« 

Erre előáll a vőfély s elbúcsúztatj a a menyasszonyt a szüleit ől. A 
szülők az udvaron két széken ülnek, el őttük a megmaradt meténgen a 
menyasszony és vőlegény. Nagy sírás közt búcsúzik a menyasszony az 
édesanyjától. Ezalatt a n аsžnép a nyoszolyólányoktól kapott meténg 
koszorút a fejére téve felrakja a kocsira a tulipános ládát, kócsagot,  
nyoszolyát meg a többit. A menyasszony sírárkozva mondja: »Kosira  
aógyam, kosira! Kosira laádaom, .kosira, magam is felülök a kosira. Jaj,  
édös anyaám, felnevel ő  dajkaóm, de hamar elvisznek!«  

Ha valaki ártó személy meg akarja akadályozni, hogy a lovak indít-
sanak, .akkora szobában »a tik őr előtt szapuval Іlebútotta a fekete macs-
kát«. Ilyenkor aztán hiába vágták kétfelé a lovakat, csak akkor indultak  
meg, mikor kieresztették a rn;acslkát.  

A búcsúztató után kocsira ülnek. A fiatalok ülése a meténg hulladé-
kokkal tömött zsák. Mielőtt elindulnak,, egy ,pohár bort ürítenek ki ket-
ten, s a poharat a kerékhez csapják. Ennek a cselekedetnek is az acélja,  
hogy távoltartsák, el űzzék a gonoszt. A kacsi elején áll a koma és tar-
totja a ,komabotot, rajta az ipa-vette jegycip őt és jegytakarítót (kötény).  
A menyagѕzony abrosszal és kend ő jét is vígan lebegteti a szél. 

Az utat végigdalolják, végig kurjantgatják. Csupa örömmel tele 
az utca amerre végigmennek. A kapukbanallák és az ablakokból ki-
kandkálák arcáról is csak sokára hervadt le a mosolygás. 

A vőlegényes háznál közben nagy a sürgés-forgás. A követ jelenti, 
hogy a menet már útban van ёs nemsokára megérkezik. A kaput sarkig 
kitárják, hogy a kocsiknak ne kelljen várakozniuk. Nem úgy, mint a lá-
nyos háznál! Itt már nem kell harcolnia lányért, ,már hozzák nagy dia-
dallal, már az övéké. A menyasszonyos kocsi a szenes ház el ő tt áll.meg.  
A szenes ház ajtajától egy nagy töret (vég) vászon vezet a szobáig.  A 
szenes ház ajtajában áll az anyás. Lesegíti a menyiszonyt, _aki megcsó-
kolja az ipát és napát. Ezzel befogadják a nemzetségbe. Az ajtón belép ő  
fiatal párnak mézet tesznek a szájába, hogy édesek legyenek egymáshoz.. 

A fiatal pára »tíkör alatt« ülve beszélget, ölelkezik, csókolódzik. 
Előbb azonban a menyasszony ölébe egy szép kis lányt ültetnek, hogy 
neki is ilyen legyen. Ez a kis lány kapja a »jelengetésbe« összeszedett 
almát, diót. A vendégek azután hazamennek megetetni, megitatni a 
j ószagat. 

Ezalatt vacsorára terít a hoz népe. A vendegek is visszaszállingóz-
nak lassan, megkezdpdhet a tulajdonképpeni ünnepség. A vendégek oda  
ülnek, ahova akarnak. A menyasszony és v őlegény egymás mellett  
foglalnak helyet az asztalnál, mellettük a násznagy. Különféle, jobbnál-
jobb ételek kerülnek az asztalra, a »tiklevest ől, a szaármaált kapisztától  a 
különféle süttekig és kalaócsokig. Csak úgy focsog a zsír a rétes pogá-
csán.« A násznagy »elálgya« az. ételt. Ezután jön a köszöntés.  

A vacsora utolsó étele a kása. Utána bejön a bekötözött kez ű  sza-
kácsnő , s aki a mondókát mondja, adakozásra szólítja fel, a vendégeket,  
hogy támogassák a kásafőzésben kezét összeégetett szakácsn ő t. Ez az  
úgynevezett kása-pénz.  
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Hugy szegény szakaócsnénk a levest kiverte, 
A főző  kalaónyal a födőt leverte. 
Ahugy azt hirtelen a tűzből kivette, 
Bizan a job kezét szegén megégette. 
Mas szegén, szakaócsnénk ű  nagy kalaónyaóval, 
Jobkezét forgati szörnyű  faójdalmaóba, 
De még ami nagyob, saánta is laóbaóra, 
A födő  raóesöt a laába ujaóra. 
Tehaót, jó uraim, bugyelaórist megnyissanak, 
Kis bankót, nagy bankót taónyéra rakjanak, 
Eként orvosaágra pénzt neki agyanak, 
Нugу  mérges sebei hamar gyógyíjanak. 
Uraim, nízzök ütet köny đrületösen, 
Méltó hugy ű  rajta szívünk megessön, 
Нugу  kapjon duktornak kantót fizethessön, 
A szaámaára mindönki baór tíz dinárt vessön. 

Vacsora végeztével, miel őtt elkezdődnék a menyasszony-tánca kö-

vetkezőkkel fordul az össz.együltekhez: 

Kedves vendégeink, haólaó az istenek, 
Hugy megmutasok mos maó mindön embörnek, 
Hugy nem let hejaóba, amijért faóratunk, 
Mer vőlegényünknek, szép menyaszont hoztunk, 
Et van a menyasszon, megmutasok tehaót, 
Mindönki taáncolhat vele egypaór nótaót, 
De mai megfizeti a cip ője aóraót, 
Mer mos a laóbelit draógaój ёrt 'csinyaólik. 
Kiványok nagyon jot a vendégseregnek, 
Nyoszojó laónyaknak, cifra v őfinyöknek, 
Rózsaszínű  menyecskéknek, bársonyszínű  öregöknek, 
Az első  dgánnak kivaónyok igön jót, 
A maásodiknak hasonlót. 
A harmadiknak égp nagy szaóraz faót, 
Amiljб  , a hóhér• evági a nyakgát. 
Has maó, cigann, húzdd a szakot 'nótaódat, 
1Vfulassunk egérégére. az új haózaspaórnak. 

Vacsora alatt, ha a vendégek közül elkiáltotta valaki magát: 

»Sem furó, sem kalapaócs, 
Puci dudó! « 

akkora menyasszonynak ugrani kellett és meg kellett apolnia a v ő le-
gényt, azután azt, aki pénzt vetett az el őtte álló üres tányérba. A fiatal 
páт  elő tt áll még a kifúrt ' »sutt ő« takarmány-tök éS abban gyertya ég. 
Vacsora után »féléjjelbe« következik a menyasszony-tánc. A násznagy 
evőbb idézett köszöntése után rákezdi a cigány : 

Halod-e te menyaszan 
Van-e naálad já aszon? 
Ha nincs naólad j ó aszon,  
Nem is vagy te menyaszon!  
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Először a komával járja a táncot a menyasszony, azután a koma 
árulja a .menyasszony táncát: 

Szép csikó, jó csikó, 
Akinek kell eladó. 
Nem is oljan draóga, szaóz forint az aóra! 

A táncosa tányérba veti a menyasszony-táncért szánt összeget. Ma 
ez az összeg ezer dinárnál kezd ődik. Ha egyesek esetleg nem akarnak 
venni лin nya.sszony-táncot, akkor a kima ilyet vagy efélét kiált: »Nincs 
ennek az X. Y:-nak pénze, mert nem keresett eleget!« Ma még azt is hoz-
záteszik: »Mert nem svercelt eleget!« 

A koma még a ményasszonyc cip őjét is árulja: »Elveszett a cip ője a 
menyasszonynak! Elveszett a cip ője a menyasszonynak! Ki talaója meg? 
ki talaój a meg?« 

Hívatlanok is érkeznek maskarabon, megtancoltatják a lányokat, 
enni-inni kapnak s csakhamar eltávoznak. 

A begyült pénzt összeszedik a tányérból és átadj ák a v ő legénynek. 
Ilyenkorra mára »sűttő«-be tett gyertya is elalszik ёs következik a fek-
tetés. A koma a pénzes tányért a fiatal pár után vágja, hogy a házban 
maradjon a szerencse, ezután muzsikaszó mellett kísérik őket a kam-
rába. A koma végzi a fektetést. A fiatal asszony lehúzza a v ő legény csiz-
máját s annak a homlokához koccintja. Ilyenkor kiesik az esküv ő  elő tt 
a csizmába, cip őbe tett szerencsehívó pénz. A v őlegény is lehúzza a meny-
asszony cipőjét, a menyaszony fejéhez koccintja, és közben ezt mondja: 
»Еn a te urad vagyok«. Ez a jelképes cselekedet azt jelenti, hogy á há-
zastársaknak nem szabad egymásról megfeledkezniök. A koma, miután 
ellenőrizte, hogy valóban megtörtént-e ez az aktus, eltávozik. А. vőle-
gény bezárja az ajtot, a fiatalok egyedül maradnak, közben kint állan-
dóan szól a muzsika egy j ó darabig. 

A vendégek tovább imulatoznak. Ali a vigalom. Szabad a tánc: jár-
ják a libbentős gyors csárdást, rezg ős lassút, két ugrás, egy ugrós csár-
dást. Id ő  múltával a különböző  alakoskodd táncokra is rákerül a sor: a 
gúnár-tancra, a béka-táncra, a kútbaes őcskére. Vidáman várják a haj-
nalt, amikor is muzsikaszóval keltik a menyasszonyt. El őzőleg azonban 
m.ár, polyvával, :szalmával beszórták az utcát. 

A szoba közepén ül ő  menyasszonyt el őbb azonban a koma megfé-
süli, »sudrás«-ba fonja a haját, kerek kontyot rak a feje tetejére, erre 
ráteszi a főkötőt és a tilángli kendő t. Közben énekelik: 

Jaj, de csinos menyeсske lesz eből a laónybó, 
Kerek kontyot fonhatok a hajaábó, 
Esztendőre elveszem, a maósikra elverem, 
A harmadikra hazafelé kérgetem. 

Nagyon érdekes, hogy férfi kontyolja fel az új asszonyt. 
Miután már felvették az új asszonyt az asszonyok közösségébe, meg 

kell mutatnia ügyességét, rátermettségét, A polyvával, szenával behin-
tett utat kell tisztára feltakarítania. Ebben a m űveletben a koma is segít, 
mert az ő  szégyene, hogy megeshetett ez a csúfság. A koma kaparja 
össze a szemetet, az új menyecske meg söpri. A többiek közben ugratják 
a nagy ,munkában lev ő  menyecskét és komát. Miután összegy űjtötték a 
szemetet, még ott az utcán meggyujtják. 

Ezután az egész násznép bemegy reggelizni. Ahogy jönnek a ver_-
dégek, az új asszony megcsókolja őket, amiért ismét ellenszolgáltatást 
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kap. A begyült összeg az új asszonyé. Tovább folytatva a mulatságot, 
egész nap vigadoznak. Vacsora el őtt az egész lakodalmas nép felkereke-
dik és elmegy a menyasszony szüleiért. Vacsora után osztja az új asz-
szony a 'kendőket, zsebkendőket, abroszokat, szalvétákat, törülköz őket, 
bicskát a rokonságnak. A násznép nem hagyja megjegyzés; nélkül s köz-
ben kiabál, például: »Azért adott a nagybaátyaának kend ő t, mert igen 
taknyos. Szegény menyasszonynak kellett venni, ő  nem tudott. Vagy: 
»Szégyelheti magát menyasszonyra szorult, hogy az vegyen neki ken-
dőt!< Ilyenkor sokan meg Fis sért ődnek. 

Ezután énekelnek, táncolnak, például ezt éneklik: 

'Szerelőm, sze~elönn, aátkozott gyötrelem! 
Miért a вΡrn termett volna minden fa tetején? 
Minden fa tetején, égerfa levelin, 
Hadd szakított volna minden szegén hegén. 
Laóm, én szakítottam, el is szalajtotam, 
Szelíd galamb helett, vad galambot fogtam. 

Közben a vendégek borocska után áhítozva ilyeneket kiáltoznak 
»Ice, ici, kétszer tet őzet!«, vagy: »Igyaól Petró, nincs- porcijá, rajtunk 
az egzekúcijó!« r. 

Ezután a szünet után iisrrLét dalolni kezdenek: 

Habrom :élő  fehér szittyó 
Nem paraszt legénnek való. 
Ispaóny uram, kendnek •való! 
Kendnek szolgaól egész Kórógy. 

Azt gondolod, mindig ú' lesz, 
Hagy szeretőm soha nem lesz? 
Dehogy nem lesz, de bizon lesz! 
Naólad szaászornaól is szeb lesz. 

Mi haszna hosszi pipaszaór, 
Ha végig folt' rajtafa nyaál? 
Mi hasznaja szép menyecske, 
Ha nem fekhet ők le vele? 

Azt gondolod, hogy én bánom, 
Hogy tetőled e kell vaólnam? 
Én előttem e csak aólom, 
Nem magad vagy a vilaógan! 

Sziveэen éneklik a következ ő t is: 

Mén a szekér, mén a sžekér, 
Mai a malomba ,ér, maja malomba ér. 
A malomba, a malomba! 
Habrom molnárlegén, habrom molnárlegén 
A malomban, a malomban, 
Egyik szitaál, .maósik restaól, 
A harmadik griát csinyaól, 
Egyik szitaát, maósik restaól, 
A harmadik grízt csinyaál, 
A malomban, a malomban. 
Molnaórné, csaórdaásné, 
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Hajcsd el az uradat! 
Szeress meg engemet 

Molnaónъé, csaórdaosné! 

(A fenti ekét dalt idős Losa Istvánnétól jegyeztem.)  
Ha már nem tudnak mit dalolni ezt mondjak:  

Saórgarépa, cicóka,  
Az is mingyaб  egy nóta!  

A játekokra éjfél után karul sor. Ilyenkor azt mondják: Menjünk  
béka-táncot járni. Ekkora férfiak körbeállnak, leguggolnak, kezüket ke-
resztbetéve a két láb között a földre támasztva a földön »bogdalnak«.  A 
gúnár-táncnál van egy gúnár, kezében sepr ű t tart, mögötte sorakoznak  a 
tójók. Aki nem akar tojó lenni, arra ráüt .a sepr űvel. Egymás vállát fogva  
tánclépésben haladnak, közben ezt éneklik:  

Mi gúnaárunk fekete,  
Ezt a tempót megtette.  
Térdig érő  nagy hoban,  
Raб-raómaószott a tojóra.  
Dunaórál fúja szél,  
Dunaóról fúja szél.  

Először körbejárnak a szobában, azután az ajtón kimennek, majd  
az ablakon térnek vissza. Közben, amit tesz a gúnár, azt kell tenniük a  
tojóknak is. Például bekenni korommal a nem táncolók arcát, azokét,  
akik nem akartak tojónak menni, vagy megcsókolják ezeket stb. M?kor  
megelégelik a mulatságot, ki-ki hazafelé irányítja a szekere rúdját.  

Harmadnap zsíros puha pogácsára várják a vendégeket. Ismét dalol-
nak, táncolnak. A legényes táncnál hozzák utolsó éjjel a kocsonyát. Ez  a 
»kitolóк . Ezt látva a vendégek a következ őiket kiabálva biztatják egy-
mást: »Ne fogagyatok el bel őle,. mert ez maór kitoló!  

Azonban mégis hazamennek, T г  Uozáskor a kapuban álló komának  
adják le az utolsó ajándékol(a fiatal pár számára.  

A, lakodalom után az új menyecske hét napig nem hagyhatja el  a 
házat, még a Szüleihez sem mehet. Még akkor sem, ha azoka szomszéd-
ban laknak. Ezután vasáxnap az egész család együtt megy a templomba.  
Az új asszony ekkor már az anyósa mellett üI, a fiú pedig az apja mel-
lett. Most már nem ülhetnek többé a lányok és legények közé. Most már  
»bac sјka«-nak és »néni«-nek szálítj ák őket, akárnnilyen fiatalok . is.  

Az új pár még végiglátogđtja a volt vendégeket, és ézzel vége a  
dívom-dánomnak, megkezdődik a közös élet, a munka. A fiatalasszony  
végzi a takarítást. A »szívas bocskor«-t is ő  kerti fel az apósa lbára  
Iábmosás után.  

A menyecske már az új család tagja, ezért annak a rendjéhez alkal-
mazkodilk. 

Еrdekes, ha a legény költöz гik a lányos hájhoz, akkor még a nevét is 
szinte lassan elfelejtik, a fiatal párt az asszony lánykori családnevén 
emlegetik. Például: a Iány Pető  Julis, a legény Nagy Pista. 1`ean Na-
gyéknek emlegetik őket, hanem Petőéknek. Ebben még talán a matriar-
chatus szokásjogának maradványát lehet felfedezni. 

(Az adatokat Losa' Etelkától, ifj. Losa Istvánnétól, id. Losa bstvánné-
tól és a náluk megfordult asszonyoktól gy űjtöttem össze.) 

Penavin Olga  
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„BЕTON/,  NOVISZÁD  
Dáцid Рбсkovity-utca Q. ТІІefогю R : 30-68 és 2Q-17 

KÉSZIT ÉS RAKTÁRON TART :  
összerakható lakóházakat,  
centrifugált beton .csato;názási csöveket,  
centrifugált beton vízvezeték csöveket,  
beton járda-lapokat,  
könny ű-építkezési lapokat:  

faháncsból és cementből (Tarolit),  
gipszből és pozdorjából,  
nádbál - közfalak építésére, h ő- és hangszigetelésre  
és egyéb könny ű-építészeti célokra :  

beton jószágvályút,  
beton sertésvályút,  
szőlиlugas oszlopokat.  

Az összes készítmények teljesen szabad eladásban.  

..TRGOVA Č KO PREDUZE Č E”  
(KERESKEDELMI YALLALAT)  

regyen 0rűk nagyban  

NOYISZAD. Pap Pšl-utca 10  

ELLÁ t'JUK VAJilAsÁGOT : 
gyarmatárúval, rövidárúval, kémiai cikkekkel, faárúval, üvegárúval, 
papírral, irodai és iskolai felszereléssel, valamint épít đ ~ nyagokkal 
a kereskedelem különböz ő  formáiban: szavatolt, biztosított, kötött 
és szabad ellátásban. 
Állami vállalatoktól átveszünk mindennem ű  árút szabad árúsításra 
és átvesszük a kisipar termékeit. 
Ajánlatok beszerz ő  osztályunkhoz külden&ők. Telefon: 24-86. 
Beszerzés céljából forduljon k đvetkező  osztályainkhoz: 

Gyarmatárú : Pap Pál-utca 10, telefon 40-92 
Festékek és vegyszerek: Pap Pál-utca 10, tel. 40-92 
Rövidárú: Pap Pál-utca 10, telefon 40-92 
Bútor: Pap Pál-utca 10, telefon 40-92 
Papiros: Uszpenszka-utca 4, telefon 21-90 
Üveg és porcellán: Uszpenszka-utca 4, telefon 21-90 

Telefonok : igazgató — — — 40-93 
számvevőség  — — 40-93 
személyzeti osztál y  21-90 

Folyószámla a Narodna Banka noviszádi fiók jánál, 300.701,50 szám 



Mit monda „Híd" új kiadója?  

A »HID« ma megjelenő , ju-
liusi füzetének az ad külö-
nös érdekességet, hagy ez az  
első  szárra, amelyet ,már nem  
a Testvériség=Egység válla-
lat, hanem a Vajdasági kuLL-
turszövetség Magyar asztá-  
lya ad ki. Ezzel kapcsolatban  
felkerestük Ernyes Györgyöt,  
a Magyar osztály tevékeny  
főtitkárát és megkérdeztük:  
milyen változást +jelent  a 
»HID« életében az uj kia'dó?  

A Magyar osztály öröm  
rel vállazta a vajdasági ma-
gyar írók irodalmi és kriti-
kai fayóiгatána+k kiadását  
és renvéjük,' hogy a kiadó-
váltažás nem kárára, hanem  
hasznára lesz a lapnak.  

Természetesen, ami  a 
lap szellemi részét illeti, eb-
ben a ,. tekiptetben a »HID«  
éppeQí oCyan független ma-
rad, mint eddig volt. A szer  
kesztés dolga tavábbma is e-
gyidül a szerkрsztő  bizatt-
ságra . tartozik — a Magyar  
oáztály csak a lap anya+gi ré-
szét váll ilta • és terjesztését  
igyekszik tökél'etesiteQ i.  

— Mindenek ,előtt u j  
nyamđába vittük a lapot, mi  
vel az eddigi valalhogy nem  
tekintette sziva,igyének, hagy  
a »HID« kiálCitása minél  
szebb és ízlésesebb legyen.  
Azt hisszük,  mindenkinek, 
aki  a ju:iusi füzetet kezébe  
veszi, észre kell . vennie  a 
gondosabb nyomdai munkát.  

— Eddig többször és jogo-
san hangzottak olyan pana-
szok is,  ihogy az aláfizetők  
nem kapják meg rendesen  a 
lapot. Ennek az á ~Ldatlan hely  
zetnek egryszer s mindenkar-
ra +végetvetünk, sőt igyek-
saiink pótolni az eddigi mu- 

lasztásokat Is. Minden előfi-
zetőnknek, aki közli velünk,  
hagy a »HIIIк  ezévi évfolya-
mának bármelyik számát  
nem kapta meg, azonnal és  
természetesen minden külön  
térítés nélkül, megküldpiik  a 
Hiányzó füzeteket.  

Hagy a háramszinnyo-
másu, művészi ,fedőlap ösz-
haivgj át meg fi bontsuk, a j ö  
vőben a cimet nem ragaszt-
juk köDvetlemül a fedőlapra,  
hanem külön védőbori+tékban  
küldjük előfizetőinknek a  
»HID«-at.  

Az előfizetők számanak  
növelésére széleskörű  moz-
galmat inditattunk. Minden  
eszközt megragadunk, hagy  
minél több о:vasó kezébe el-
juthasson a vajdasági ma-
gyar írók folyóirata. Igy töb  
,bak között felhivjuk a »H.ID«  
minden barátját, hagy nép-
szeriisitse, terjessze lapun-
kat. Mindenki ingyen is meg  
kaphatja a lapot, aha öt uj  
eiбlizetőt szerez. Készséggel  
küldünk, egyszerű  levelező-
lap_ kérésére, mutatványszá-
mqt  1's. 

Amint az előfizetési kar  
tanokból látj+uk, több előfi-
zetőnknek a címe bizonyta-  
Gan. Ezért megkérjük minden  
elfizetőnket: közölje velünk,  
aha nevet, čimét nem iponto-
san tüntetnénk fel. Aiта  is  
magkérgük 	elđfizetbiinket,  
hagy cimváltozás bеjelenté-
sekar okvetlenűI közöljék ré-
gi cimüket Fis, mért külömbén  
legtöbbsг~ör nem lelhet meg-

1Ca+ptani: kiről is van szó  
voltaképpen?  

S végin rendeztük az e-
lofizetés kérdését, báitha ez  
a papiros árváltozások követ  

keztében kissé banya:ult do-
log volt. Az egész 1951. évi  
előfizétés összegét 340 dinár-
ban allapitattauk meg éspe-
dig ugy, hogy az első  félév 
130, a harmadik és a negye-
dik negyedév pedig 105-105  
inár lesz. Igy aztán azok-

nak az előfizetőinknek, akik  
az első  félévre 150 dinárt fi-
zettek be, mindössze 85 di-
nárt keld megküldenibk, ha  
szeptarnber 	égéig, illetv e 
190 đinárt, ha az év végéig  
kívánnak előfizetni.  

Természetesen, vannak  
lyanok is, akik eziđeig mind  

össze 100 dinár elíЧfizetést  
juttattak el a kiadóhivatal-
hoz — de reméljük, ezek is  
ki tudják számitani, hagy  a 
harmadik negyedévi előfize-
téssel együtt még 135, illet-
ve a teljes évei• alаfizоtéshez  
még 240 đinárt kell bekül-
deniök. Csekket sziivesem kül  
dünk !és minden kérdésre  
készíséggel 	,válaszolunk.  
Asekkszámunk: Filijala Na-
rodne .Banka, Novi Sad,  
300-903,247. 	Levélcímünk :  
»HID«, Novi Sad, Nijegaseva  
2/I.  

Az egészet röviđen ösz-
szetfo гgva: a Magyar osztály  
mindent megtett és mindent  
megtesz, hagy a »HID« kia-
dásában éppen wgp ne legyen  
semmiiifiéle zajvar, minta lap 
terjesztésében zökkenő  s mi-
vel a zavarta lan anyagi hely  
zet az alapja a jó szellemi  
munkának, тemél jixk i hogy 
az uj kiadó jótékonyan hat  
majd ugy'a ,»HID« szellemi  
szinvomalára, mint néipszerü-
ségére az eLvasák legszéle-
sebb rétegei között — fejez-
te be Ernyes György.  

(Kiilönlenyomat а  „Magyar Szo" 
 

1951  julius 19-iki számábo1)  





„ P I ONÍ R ”
V Á R O S I  A U T O F U V A R O Z Á S I  V Á L L A L A T

NOVISZÁD 
A. Santity-utca 93

T e l e f o n o k  :

Igazgató  3 6 — 67
titkár 3 1 — 73
fu v aro zási szo lgálat 3 8 — 29 
serv ice  szo lg á la t 2 8 — 33

Szá llít d arab áru t a noviszádi vasú tállom ásról a város eg ész  terü letére . —  F u v a 
roz é le lm ezési c ik k e k e t a V a jd aság  eg ész  terü letén  lévő össz es  szö v etk e zetek n ek . 
—  K ik ö lcsön zi teh erau tó it á llam i vállalatoknak, p arasz tszöv etk ezetek n ek  és 
m agán szem ély ek n ek , kü lönböző árúk,‘  gép ek , szerszám ok  és m űtrágya sz á llítá 
sára V a jd aság  terü letén . —  V álla lja  m indennem ű árú v ag ón k irak ását a noviszádi 
v asú tá llom áso n  és  e lszá llításá t a város te rü letére , v á lla latokn ak  és m agán sze
m é ly ek n ek . —  K ed v ező  fe lté te lek  m ellett k ö ltöz tet —  a város terü letén  és a
váro s terü letén  kívül is —  vállalatokat és m agán szem ély ek et. —  S e rv ice  szo l
g álata  vég ez  g ép k o csim o sást és k en ést, serv ice  jav ítá so k a t és szem élyau tók  

á llom ásozására ren d elk ezésre  b o c s á jt ja  garázsát.
Service: Jován Cvijity-utca 24.

„FRUSKA GORA"
BÁDOGDOBOZ GYÁR

MuiiiiiiiiiiiMiiiiiiuiiiiimiiiiimiiiiiiiiiifiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 

N O V I S Z Á D ,  RUMENKAI-ÜT 15 

SÜRGÖNYCÍM: U M P R O D U K T  

TELEFON: 20-35

P O S T A F I Ó K :  NOVISZÁD 231

Készít 
mindennemű bádog- 
dobozt, hordókat és 
fürdőszoba kályhákat
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