
majdnem mindég otthon vagyok, Blankát üdvözlöm U. i. Proh. meg-
küldte a cimlaptervezeteket, de akkorák, hogy albumalakúnak kellene 
lenni hozzá a könyvnek, hogy még a cim is kiférjen. Kisebbet kértem." 
Ilyen rövid levelet irt. A cimlap�tervezés Prohászka István somorjai fes-
t�művészt�l váló, aki Sellyeinek az Akadémia által kiadandó könyve 
cimlapját tervezi meg. Ujság sem jár hozzám, mert nem birom el�fizet-
ni, ingyenpéldányt pedig nem küldenek. Ugy is bajos, hogy ledolgoznám 
novellákkal, vagy versekkel, mert egyszerűen nem hozzák le versemet 
vagy novellámat, akkor aztán az összegyült el�fizetést sehogyan sem 
birnám kifizetni. Idegen nyelvű lapok járnak, de ha azokról lemondok, 
akkor elfelejtem a nyelvet. Igy azt sem tudom, hogy mi a bratislavai 
rádió magyar óráinak a programmja. Egyedül, magamban élek. Ugy ér-
zem, hogy az uccák szélénél számomra lezáródott a világ. 

Ű D V Ö Z L E T , H A Z A T É R É S K O R 

Irta: SALAMON ERN� 

Ne ugassatok telepi kutyák, 
melengessetek most már gyári rétek, 
elmult a gyötr�, ifju szomjuság, 
csavargásomból megtértem közétek! 

Köszöntlek rönktér! Nagy erdei fák 
hamvas husa, kifosztottan az ágtól! 
Városinak oly' idegen világ, 
de én nekem menedék e világból! 

Zengj cirkula, búgj gátter, hollá, hollá, 
perdülj le moszt, nyujtózz álmos anyagtér! 
Szerszámmühely! csengess és dudolj rá! 
Ezért jöttem vissza e régi hangért! 

Jó barátom szeles, barna mez� 
es� hozója, napfény hordozója, 
villámok ágya, ködökbe vesz� 
�szi tér, teli hó jó ringatója 

fogadj jól! Kicsiny lakásunk üres, 
nem tud már rólam, ki gyerekfejemmel 
láttam halált és kinlódtam peres 
család közt s korán, örök szerelemmel 

bújtam az Els� friss mellére és 
egész Osztállyal kellett, hej, perelnem, 
de nem volt hiába a szenvedés: 
örök szerelmem lett els� szerelmem. 

Csüggedt es�, novemberek vize 
zúgj le az öreg, elkorhadt csatornán! 
Mit nem mutathat tükör, semmise — 
ablaküveg mutasd meg régi formám: �



kisirt szemem, végigsirt ifjuságom. 
Ó sziv, idézd fél bús esték sorát 
csapdosó láng fényét az ég� fákon, 
az egyedüliség fanyar borát 

a leskel�d� betegséget, álmos 
és baráttalan délutánokat 
szegényéletem énvelem bejárd most 
sok szük évemet, sok b� bajomat. 

Ne ugassatok telepi kutyák 
melengessetek most már gyári rétek, 
szegénység keblén n�tt szomoruság 
üz engem sirni, vissza, ti közétek. 

Melengess gyár, fogadj széles mez� 
dalolj citera bús, szegény szivemnek, 
hadd sirja ki magát az érkez�, 
apai vállán a szegénytelepnek. 

H A P P Y E N D V A G Y K A T H A R Z I S 

Irta: G Y � R Y S Á N D O R 

Minden értelmes mozilátogató érezte már azt a lelki kényelmetlen-
séget, melyet a fentartás nélküli tetszés hiánya okoz. A legjobb filmek-
nél is érezni ezt az izlésbeli meghasonlást, amely az el�adás befejeztével 
az igazi „katharzist" lehetetlen�né teszi. A filmtörténet, epikus szétdara�
boltsága ellenére is fokozott drámai izgalommal jár, a szerepl�k néha 
erotikus vonzódást keltenek, a rendezés és fényképezés szépsége vagy 
ujszerűsége komoly esztétikai örömet okoz — és mégis, majdnem min-
dig hiányzik valami. Az emberi tartalmat hiányoljuk a filmnél, azt a 
hitelességet, amely lehet�vé tenné, hogy teljesen feloldódjunk a filmh�s 
sorsában, indulatainkat az övéivel azonositsuk és ügye a mi ügyünkké 
váljék. A történet és a jellemek átlátszóan naiv, hazug volta akadályoz-
za meg azt a misztikus eggyéválást, ami minden igaz művészi él-
mény alapja. „Das ewig Menschliche zieht uns heran" — mondhatjuk 
Goethe után némi módositással. És éppen ezt az örök�emberit keressük 
hiába a legtöbb mai film tartalmában: az érzések és események emberi 
valószerűségét. A szinészek játéka, a rendez� és az operatör munkája a 
legtökéletesebb lehet és a leger�sebb indulatokat keltheti bennünk: a tel-
jes katharzist, szinte az utolsó pillanatban mégis megakadályozza a tu-
dat, hogy az, ami körül minden történik, a tartalom, a mag együgyű és 
olcsó hazugság. N e m szándéktalan, spontán hazugság, mint a népmesé-
ké és a vágyálmoké — hanem tudatosan, gyárilag készült, eltökélt ha-
zugság, selejtes illuziódömping a tömegek számára Ehrenburg találóan 
nevezi álom�gyárnak a filmgyárat. A filmvállalkozó a maga nagyban 
gyártott álomkészitményeit úgy tukmálja a közönségre, mint a kábitó�
szercsempész a morfiumot. De még a morfiumcsempésznél is követel�bb: 
azt akarja, hogy a tömegek ugy álmodjanak, ahogy neki tetszik. Álmaik-
ban egy ideális polgári társadalmát kell látniuk, melyben minden rend�


