
M A I F R A N C I A K Ö L T Ő K 
Fordította: KORVIN SÁNDOR (Kolozsvár) 

LOUIS ARAGON: A SZÉP VILÁG DALAIBÓL 
Az uccai villanyujságok 
a remény szójátékaiban égve, 
villogva bekapcsolódnak 
a gépfegyverek ütemébe. 

A kutyák temetőjében 
még sírnak a régi románcok: 
„Ó jer vissza Mimi, Mimikém..." 
(A mélyben csörögnek a láncok.) 

Munka itt egyre kevesebb lesz. 
A vállalkozó tolvajokkal van jóban. 
S a Bőrzén, az értékek pénz-egén 
a csőd revolverlövése robban. 

FRANCIS ANDRÉ: AZ UTOLSÓ SZEKÉRRAKOMÁNY 

Betakarítottam a mezőről az utolsó szekérrrakományt, 
és látva ezt a gabnát, ezeket a súlyos, 
napfénytől terhes, verejtékünkkel itatott kévéket, 
amint az esti borulatban, a csűr s a világ felé hordja a sze

kér, .— így szóltam magamban: 
„Ki vásárol fel, hogy legyen miből élnem? 
Ki fal be téged, gyönyörű búzám 
életre, örömre, munkára buzdulva, 
erőre, vígságra, mi emberekhez i l lő!? 
— Amott lenyugodott immár a fényes nap 
s elzúgták daluk' a szélborzolta erdők, 
ám, mindez' nem az én való ember-hazám 
erdeje, napja, hűs szelei voltak... 
Letarolt mezőink, óh mily kopárak lettek, 
kalászaikat elhordtuk kenyérre, 
de ez a kenyér nem összes véreinké..." 
Láttam az idők árnyékát földjeinkre borulni 
és nehéz szívemre, mely mint az őszutói ég oly zord... 
Ekkor így gondolkoztam magamban: „Mire jó eltompítani  

e kínokban 
szegény fejed, te robot-törte ember, 
hogy fölszökkenjen ez a drága búza, 
mely elrothad majd távol az éhezőktől, 
hiába túrod nyomorúlt barázdád?... 
Mire jó dolgozni, akarni, küzdeni, szeretni 
ha munkád semmit sem használ és te magad 
sem vagy egyéb, mint komor gép, haszontalan, lenézett, 
melyben az élet forog, forog és mindennap kopik egy kicsit?" 
Mikor az ember nem tudja, hogy miért dolgozik, 
sem azt, hogy miért él; mikor nem érez már 
maga körül néhány kezet, szívet és célt, 



melyek küzdelmébe vegyülnek s ráhajolnak nehéz bánatóra, 
mikor az ember elveszti összhangzatát korával 
és búzáját, miként a bibliás időkben, 
egy sánta cséphadaróval veri... 
hogy miután a zsákokat s az év napjait 
mind elhordta már a hátán, 
s nincs mit adjon asszonyának s kölykinek.,.. 
mikor a testével a földhöz nőve, 
akár az ág a törzshöz, 
úgy érzi napról-napra egyre jobban 
fölszívódását sok, sok régi nedvnek, 
melyek nyers ösztönökkel és kapzsi vággyal telvék 
és elborítják kavargón, sötéten 
a napfényes gondolatot, amely dalolni vágyott... 
Betakarítottam a mezőről az utolsó szekérrakományt 
s így ballagtam mögötte; hordozván vállamon 
a napi fáradtságot s az idők bánatát... 
Elnéztem társaimat, akárcsak jómagam 
homályos szemmel és nehéz vállakkal mennek 
fáradtan, mindenesti szegényes sorsuk útján... 
Ekkor, hirtelen elszégyeltem magam és így szóltam magamban: 
,,Miért kételkedsz a jövőben, 
amikor van itt minden, minden ami kell, 
a nap, a mezők s gabona kenyérnek 
és a mi testünk súlyos, elpusztíthatatlan, 
s a hajnalunk az eszme virradása?! 
Miért ne harcoljunk felszegett fővel, 
amikor ma este a kisfiamat magamhoz ölelve, 
egyszerre — forró testével teli karomban tartom 
a mezőket, az erdőket s a távol daloló vetések tengerét, 
országokat, az éveket s az emberek végtelenjét?..." 

ROGER ARQUIER: VESZETT ÉHSÉG 
Mire jók mindezek az ünnepek, 
mindez a zrí, ez a sok trallala; 
ez a nagy kapkodás az üzletekben, 
ez a nagy pofázás, ez a sok cicoma!? 
Mire jó ez a nagy gazdagság itt}? 
Hogy az üzlet megy vagy sem, — mit bánom én, 
ki a kirakatok előtt lődörgök naphosszat 
beesett hassal és korgó gyomorral, 
mely mint az erszényem olyan üres... 
És nincs egy garasom, — ismered ezt az érzést? 
Egy garasom sincs, hogy vegyek valamit, 
egy garasom, hogy egy virslit vásároljak, 
egy garasom, hogy kissé megtömjem magam. 
S ti nem törődtek vele, 
ronda bugrisok, kik vígan lakomáztok, 
Akkor hát, mit akartok!? 
Tán én törődjem azzal, 
hogy ma Karácsony van vagy mit tudom én mi, 
s az a bizonyos 
ma született... 



Meg aztán ki is volt el az istenadta? 
Egy szegény fickó, mint jómagam. 
Kit megvásároltatok néhány krajcárral, 
hogy jópénzért 
mutogathassátok nekünk 
egy aranyozott vas-kalitkában! 
Akkor hát mit érdekel engem, 
hogy ki váltott meg benneteket, 
ha én itt étien gebedek? 
„A krízis" mondjátok és ezzel vége. 
Én nem tudom mi az, 
én nem tudom mi az, 
csak azt tudom, hogy karjaim, 
melyek izmosok voltak — most semmire sem, jók; 
hej, piszkos banda! a mi munkánkból éltek... 
Én bizony megmondom, 
én bizony megmondom, 
az ember megvadul! 
s vagy megváltozik mindez, egy szép reggel, — 
vagy nem felelünk semmiért... 
Lehet, hogy aztán rossz sorunk 
megint csak nyakunkon marad; 
azonban a nagy zrí alatt, 
lesz néhány zsírosabb falat: 
lehet lesz csórni a kirakatokból vígan. 
Elrámolunk mindent, amit lehet 
az összes kölykeiteket és minden pereputytok 
A zagyvalékotokból majd 
teli tálakat, majd teli tálakat 
rakunk húshagyókeddre, 
hadd legyen minden társunknak jókedve.., 
Hej! lallala! Hej! lallala! 
hogy mulatunk majd akkorra! 
Az sem baj ha otthagyjuk a fejünket. 

A KÖZÉPOSZTÁLYKUTATÁS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 
SZEMPONTJAI 

Ir ta: JÓCSIK LAJOS (Érsekújvár) 

A középosztály kérdése kétfélekép' tehető szociológiai vizsgálat 
tárgyává. Foglalkozni lehet a középosztály kérdésével általánosság¬ 
ban, szorosan vett társadalmi alakulásoktól mentesen, általában a 
polgári társadalmi fejlődés szempontjából és fel lehet vetni ezt a 
kérdést különleges társadalmi alakulatokra vonatkozóan. A közép¬ 
osztály kérdésének teljes megértésénél mind a kétfajta kérdésfeltevés 
határozott jelentőséggel bír. Ha a kérdést általános vonatkozásaiban 
vizsgáljuk meg, akkor a hozzátartozó fogalmakat tisztázzuk tulajdon
képpen. A legfontosabb mozzanat itt a következő kérdések eldöntése: 
1. hogyan helyezkedik el a középosztály a polgári társadalom osztá
lyai között; 2. milyen társadalmi funkciókat teljesít; 3. milyen a kö
zéposztály mozgása a mai társadalom fejlődésének menetében? 


