
P A R A S Z T O K 
Irta: VERES PÉTER (Balmazújváros) 

Valamikor eleink a husz körmükkel kaparták a földet 
majd ásót, kapát, ekét, boronát és gépeket talált ki számunkra 

a munkás lelemény és a haszonhajtó furfang, 
de mindig oly sok volt a dolgunk és mindig oly tompák és fá

radtak voltunk, 
hogy a kicsikart kincseket éber ügyesek, settenkedő tolvajok és 

felfegyverzett rablók elrabolták tőlünk. 
El voltunk foglalva munkával, családdal, Istennel, esővel, 
viaskodtunk az agyaggal, a kővel, 
a sárral, a szikkel, a faggyal, a vízzel, az aszállyal, az árral. 
Állatokat szelídítettünk segítségül és versenytársnak. 
Szemeink örökké az életen csünglek: figyeltük a napot, a hol

dat, a csillagok járását, 
felhők vonulását, árvizek zúgását, szelek suhogását. 
Rettegtünk a tűztől, a jégtől, a fagytól s az idegen hadaktól. 
És ha hiába volt minden, ha nehéz gondjaink és kemény mun

kánk után üres kamránk előtt törölgettük a szemünk 
és elborult szemmel káromoltuk vagy lehajtott fővel kérlelget¬ 

tük a Mindenhatót, 
aki — hittük — okozója minden szerencsétlenségünknek, 
azalatt a nyitottszeműek, az éberek, a ravaszok, a rablók és 

tolvajok, a lumpok és dologkerülök 
hurkot löktek a lábunkra s jármot akasztottak a nyakunkba; 
azóta nekik huzzuk az igát; 

Voltunk rabszolgák. Csatornákat ástunk Egyiptom, Babylon, 
Kina és India forró síkságain, 

erdőket irtottunk, követ egyengettünk a dombos nyugaton, 
mocsarat csapoltunk, homokot kötöttünk Euráziának hidegsze¬ 

lékjárta végtelen rónáin. 
Ráérő időnkbe meg piramisokat építettünk a halott- és palo

tákat az élő királyoknak, 
fényes templomokat a mindenféle isteneknek és sokszínű tarka 

papjaiknak, 
mert a mi uraink, lelkünk és testünk őrizői sohasem szerettek 

velünk a szabad és világos Természetben lakni. 

Voltunk jobbágyok is. Bolond kis méhecskék elmerülve gyűjtö
gettük a mézet a döngőlépésü hűbérmedvéknek 

és zümmögő kísérőiknek a tarka papdarazsaknak 
s hosszú évszázadok alatt keserves fagyos-koplalós telek tize

delték meg sorainkat. 

Most nem vagyunk semmik. Se rabszolgák, se szabadok. 
Kivert kutyák módján csatangolunk a földön, amelyet mi por¬ 

hanyitottunk fel a kezünk munkájával 
s amely az évezredek alatt elhullott vérünktől-verejtékünktől 
és beletemetett husunktól-csontunktól lett kövér. 
Éhségtől kopogó szemmel nézzük a határban füstölgő gőzekét, 
hallgatjuk a traktor durrogását és az aratógép csörtetését 
és levett kalappal térünk ki a porfelhőben robogó földesuri autó, 



vagy lovagolni tanuló grófkisasszony elől, 
akit jóltáplált lovon kísér a keménydereku lovász. 

Megpróbáltuk néha lerázni a jármot. Voltak Gracchusaink, 
Spartakus, Geyer, Flórián, Dózsa s maga, a Názáreti is, 

esszéusok, husszíták, taboriták, baptisták s a Jacques Bonhom¬ 
me-ok névtelen milliói, 

akiknek porló csontjait nem őrzi siremlék 
de még hirüket-nevüket se tartja a hamis történelem. 
Voltak igaziak, akik tiszta szívvel és jót akartak, 
és voltak ravasz tülekedők, akik a váltainkon urrá akartak 

lenni. 
Amazok elbuktak a mi gyarlóságunk és a Sors kemény csapá

sai alatt, 
emezek ha győztek is, de csak bennünket győztek le. 
Ők urak lettek s mi maradtunk, amik voltunk: 
parasztok, számnélküli emberek, zavarosanyag. 

De nehéz sorsunkat ma már saját szemünkkel látjuk, 
sejtésünkben eligazít a derengő felismerés, a tiszta gondolat 
és akaratunkat a biztos törvény hite acélozza keménnyé. 

Mai magyar írók I. 

S Z A B Ó L Ő R I N C * 
Ir ta: FÜLÖP ERNŐ (Budapest) 

A M a g y a r í r ó , m a g y a r k ö n y v című könyvnapi kiadvány 
több író válaszát közli arra a körkérdésre: mit szeretne még megírni. 
Szabó Lőrinc válasza a, következő: Szeretném néhányszor versben 
megírni azt, ami velem történt. De elsősorban nyugalmat és időt sze
retnék ehhez, mert az ujságírás nagyon elvon a költészettől" Ez a pár 
sor meglehetősen tömören kifejezi a lírikus és a lira mai állapotát. A 
lírikus nem adhat és nem kívánhat mást, mint ami lényege: hogy meg
írja azt, ami vele történik. A lírai ,,attitude": önmagára-figyelés, ön
magával való fogflalkozás, „magunk szerelme" — amint azt Ady olyan 
pregnánsan kifejezte. Az epikust is kötik egyéniségének korlátai, de 
egyéniségét közvetve, tárgyakon, történéseken keresztül fejezi ki, álar
cokat vesz fel és azok mögül beszél, megteremti önmagának ellentéteit 
és nagyobb összefüggéseket tudatosít. Az epikus látásmódját a szélesség,. 
a lírikusét a mélység jellemzi: az epikus hajóra száll és a viliág sok-
sok táját olvasztja magába, a lírikus buvárruhát ölt és önmagába száll. 
Ma azonban „elmultak: Sappho napjai", kedvezőtlen az időjárás a lira 
számára és Szabó Lőrinc panaszkodik: nincs elég ideje önmagának a 
kutatására. Boldogként irigyelt a fiatal költők közt, ki ujságírásból 
fenntartja magát. Helyzete a lézengő, kenyértelen írók között ragyo
gónak mondható. De az ujságíró-író „eladja a lelkét." Az ujságírás ro
botja megzavarja tekintetét. Nem tudja kiteljesíteni az életét. Mint 
Lawrence találóan mondja: félig-kész lélek marad, nem tudja befejezni 
önmaga megszületését. Holott a mai költőnek több időre volna szüksége 
és több elmélyedési lehetőségre, mint az előző nemzedékek versfara
góinak: nehezebb a feladata. Nehéz volt Wagner után zenét szerezni: 


