
Markovits Györgyi 
ELSÜLLYEDT KÖLTÉSZET 

(A háború alatti Népszava „kicenzúrázott" verseiből) 

Az „elsüllyedt irodalmat" — Pándi Pál kifejezése szerint — az „elemző kritikának, 
rendszerező tudománynak, a kallódó műveket előbányászó kutató munkának kell felszínre 
emelni, azzal a szellemi kedvvel és munkalendülettel, amit a nemzeti értékek feltárása megkö
vetel" — írta 1963-ban megjelent úttörő értékű tanulmánykötetében. 

A Népszava tiltott verseinek ismertetése kapcsán próbáljuk érzékeltetni a kérdés sok
rétűségét. Ismert, ma már helyesen értékelt íróink elsüllyedt, efemer lapok megsárgult oldalain 
szunnyadó kitűnő írásai (Bálint György: Tiszta irodalom? — Porond 1932, Móricz Zsigmond: 
Lányfalusi hajnal — Magyar író — Magyar Könyv, 1934); egykötetes, mártír írók eltűnt 

írásai, kéziratai (Pásztor Béla, Vető Miklós, Nagy András); a két világháború közötti korszak
ban a munkásmozgalomban felbukkant s aztán elfeledett írók és költők nyomtatott és kézi
ratban maradt írásai (Knopp Imre, Barátos Eridre, Brichta Cézár) a névtelen és álneves írá
sok; maguk a rövidéletű irodalmi lapok (Mai Figyelő, Index, Névtelen Jegyző,Porond, az író 
Beleszól); magyar írók az ernigjráns sajtóban (egy példa: Illyés Gyula Óda a proletárhalottak 
emlékének című, a New York-i Új Előre 1926-os évfolyamában megjelent gyönyörű költeménye 
itthon mindmáig ismeretlen); az emigráns sajtóban megjelent fordítások; a külföldi lapokban 
napvilágot látott idegen nyelvű szépirodalmi anyagok, magyar írók tolmácsolásában; külföldre 
szakadt magyar művészek alkotásai — a mozgalmi sajtó- és irodalom szolgálatában (Vali 
Zoltán, Pór Bertalan és mások a franciaországi kommunista sajtóban és általában az illegális 
munkában) — széles értelemben mindez az elsüllyedt irodalom problémaköréhez tartozik. 

Adósság a magyar irodalom történetének, a magyar munkásmozgalomnak; adósság 
magunknak, a magyar dolgozó népnek. 

Igazságtalanság volna azonban azt állítani, hogy nem törlesztett volna — és nem is 
keveset — a magyar irodalom-történetírás az elmúlt esztendők folyamán ebből az adósságból. 
A legelső nagy törlesztés a Magyar mártír írók antológiája volt 1946-ban, s követték nemcsak 
az irodalmi folyóiratokban, de a napilapokban is megjelent cikkek, 1960-ban Illés László 
tollából az Elfeledett költök c. tanulmány, 1963-ban a már említett Elsüllyedt irodalom? című, 
Pándi Pál kötete, Szabolcsi Miklós tanulmányai, az Irodalomtörténeti Intézet alapvető 
sorozatai; a Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből első kötete, melyet 1967-ben 
követett a második kötet Jöjj el, szabadsági címmel. A szerényebb igénnyel fellépő munkákról 
sem feledkezhetünk el, így például a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban kiadott, Vasvári 
István által összeállított Nyolc mártír költő című bibliográfiai munkáról. 

A két világháború közötti korszak szocialista tendenciájú hagyományainak feltárása 
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a magyar irodalomtörténetet teljessé tegyük. A Tanácsköztár
saság leverése ugyan kettészakította nemcsak a tizenkilencben virágzásnak indult magyar 
szocialista irodalom friss folyamatát, de magát az irodalmat is, hazai és emigráns ágra. Ketté
szakította, de le nem törte, mert mind itthon, mind az emigrációban tovább fejlődött, s való
ságos, teljes képet az egészről majd csak akkor alkothatunk, ha egyrészt az itthon, az ellen
forradalmi közeg ellenére létrejött elsüllyedt írásokat felszínre sikerül hozni, másrészt, ha 
tüzetesen megismerjük az emigráns, azaz — a már ismertebb Szovjetunióbeli emigráción túl 
a — kapitalista környezetben, Ausztriában, Németországban, Angliában, Amerikában és más 
tengerentúli országokban született magyar írásműveket is. 

Csekély — de értékes — töredéke az elsüllyedt magyar irodalomnak a Népszavából 
1942 és 1944 közötti időszakban kicenzúrázott versek mostanában felszínre került gyűjtemé
nye. A Párttörténeti Intézet Archívuma őrizte meg a Népszava háborús cenzúraanyagát, 
1939-től 1944-ig bezárólag. Átlapozva az anyagot, rögtön szembetűnik, hogy a háború kitö
résének másnapján a legszorosabbra fogták a gyeplőt a sajtót illetően. Egymás után sorakoz
nak az intézkedések, melyeket a lap szerkesztősége gyors utasításként kapott, miről lehet 
és miről nem lehet írni. 

Utánuk pedig időrendben a törölt írások hosszú sora. Paradox módon azonban az is 
azonnal szembetűnik, hogy az anyag messze nem lehet teljes — bármily bőséges is —, mert 
például verseket csak 1942-től kezdve találunk a tiltott anyag között, s későbbi, felszabadulás 
utáni források elárulják, hogy előzőleg is sok verset kitiltott a Népszavából a cenzúra. Kassák 
Lajos nevét például hiába keressük az áthúzott versek között, de az 1945. május 20-i Népsza
vában megtaláljuk az 1944 tavaszán írt Halott katonák című versét, azzal a csillag alatti meg
jegyzéssel, hogy azt egy esztendővel azelőtt a cenzúra nem engedélyezte. Benjámin László 
tollából sem találunk ebben az anyagban tiltott verset („Mint alvó házat acsargó komondor 
Őrizte tőlem hazámat a cenzor, Az egyetlen, ki megbecsült e korban"), de a költő vissza emlék
szik rá, hogy többek között Három testvér című versét (máig sem került elő) törölte a Nép-
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szavából 1939-ben a cenzúra, az egyetlen kézirat ottragadt valahol a szerkesztőségben: egy 
másik versét három héten keresztül három különböző címmel küldték fel a laptól a cenzúrára 
sikertelenül. Hasonlóan járt Egy nemzedék című versével is. „Két vagy három esetre emlék
szem, amikor — gyakorlatilag közölhetetlenné téve — »A törölt részek kivételével engedélye
zem« pecséttel érkezett vissza vers-kéziratom" — írja Benjámin László (Levél M. Gy.-hez 
1968. április 10.) 

De még így, töredékesen is, értékes anyagot rejt magában az a véletlen szerencse foly
tán fennmaradt anyag, melynek története feltevésünk szerint az lehetett, hogy a szerkesztő
ségi példányokat elosztva próbálták megőrizni az utókor számára, s ez a gyűjtemény-rész 
Révész Mihálynál maradt, majd a felszabadulás után a Párttörténeti Intézethez került. 

Mintegy 30 költő 45 versét találjuk a tiltott anyagban. Maga a névsor is figyelemre 
méltó. A költők egy része már nem él: szinte kivétel nélkül a fasiszta háború áldozataiként 
vesztették életüket, fiatalon, kezdve a huszonnégy évet élt Salamon Ferenctől, a huszonkilenc
éves korában, munkatáborban elpusztított és szinte teljesen elfeledett Barátos Endréig. 
A mártír költők versei nemcsak egy szomorú, embertelen korszak emberi-történeti emlékei, 
hanem a magyar irodalom értékes művészi-esztétikai dokumentumai is egyben. Közöttük 
található például Vető Miklós Árnyék (megjelent a költő posztumusz, egyetlen kötetében, 
a Hideg napokban) című versének kéziratos példánya; továbbá három, eddig teljesen ismeret
len verse, Pásztor Béla, Berényi István, Édes István és Nagy András egy-egy verse. 

Az áthúzott versek szerzői között találunk álneveset is. A Névtelen Nótárius aláírás 
mögött egy fiatal mérnök-gépkocsivezető-költő rejtezett: Losonczi Ádám, aki névtelenül 
küldte be verseit a laphoz, az akkori művészeti rovatvezető, a szintén költő-publicista Erdődy 
János le akarta azokat hozni, de a cenzúra nem engedélyezte. Ki rejlett a Bethlenfalvi Béla 
név alatt, egyetlen kortárs sem emlékezik rá, pedig itt talált verse igazi költőre vall, aki művé
szileg élte át a szocializmus eszméjét és ebben az egy versben is eredetit alkotott. Ki volt 
vajon Gál György András, a Szabadság, drága minden szerzője? Reá sem emlékeznek a kortár
sak, de a vers így is méltó a megőrzésre. 

A kicenzúrázott versek szerzőinek egy része, nehéz illegalitásban, túlélte az ügyészt 
és a cenzort, a háborút és a fasizmust. Verseik tanúskodnak arról, hogy mennyire hozzátar
tozik az irodalomtörténethez a cenzúra által tiltott írások Összegyűjtése: az itt talált, áthú
zott versek túlnyomó része vagy csak jó néhány évvel később jelenhetett meg, vagy egyáltalán 
nem látott napvilágot, sőt, szerzőik elveszettnek hitték, így — ha a Népszava szerkesztőség 
anyaga meg nem őrzi, örökké az elsüllyedt irodalomba tartoztak volna. Ilyen a háromszoros 
József Attila-díjas Keszthelyi Zoltán gyönyörű verse, a Jövendő méhe, Földeák János Vers 
egy marhahajcsár fiához, Utóhanggal; Rajcsányi Károly három verse, Szentkirályi János Tié
tek vagyok című, Brichta Cézár Szomorú ember című költeménye. 

Érdekes — az eddig ismeretlen verseken túl — a tiltott, s csak 1945 után megjelent 
változatok összevetése. Szüdi György Kesergő\e, melyet a cenzor annakidején nem engedett 
megjelenni, 1956-ban Kuruc kesergő 1942-ben címmel látott napvilágot, kisebb szövegbeli 
eltérésekkel, Pásztor Béla tiltott és a felszabadulás után megjelent verse is bizonyos változ
tatásokra utal. 

A cenzúra „jóvoltából" ily módon összefogott versanyag kerek, egész képet ad. A mártír 
költőtől az élő, a régi utat hűen folytató írástudóig; az illegalitás meggyőződéses harcosaitól 
az „érés közben" levő, de a munkásmozgalomig még el nem jutott költőig — mind egyazon, 
közös eszmeiség megszólaltatói, bár a tematika látszólag eltérő s a formák változatosak. A kö
zös eszmei tartalom: a háborús valóság gyűlölete, a könyörtelen, emberellenes, hazug világ 
egyértelmű elvetése. S mindegyik versben, bár szóljon akár a szerelemről, az új, az igazságos, 
az emberibb világ várása, akarása csendül. Allegorikus formában tárul elénk a nyomasztó 
jelen. A kifejező képek, találó hasonlatok és metaforák mind ezt visszhangozzák, „rettegő 
ősz", „tépett mezők", „kérges tél", „fehér pokol", „jeges lehelet", „a város néma éje", „mo
rog, harap a fagy", „a zord kivertség", „bolond kozmosz". 

A jövő pedig „újszülött dalok", „hajnal", „március", „tavasz" képét ölti,, „egy békülő 
tenyér", „Lánggal lobogva állott a hegyen, és kiáltott; hogy: szabadság legyen! A fák hal
lották. Vörösük nevetett, águk da lo l t . . . " „Kelj fel alvó világ! Föld! A párnáid csücskét 
rángatom", „új álmokat cserél a májusi napsugár . . . " 

A régi, a magány, az elidegenedés, a szorongás hangulatát festve sorakozik rímekben, 
az új, a társkeresés „hola munkás, pásztor és paraszt a párom"; az emberek közötti „falak 
elporladásában" jelentkezik. 

,„... Lesz egykor, amely már időben távol a mától, ítéletet mond majd a ma — számára 
a tegnap — fö lö t t . . . Lesz egy kor, amelynek magyarsága minden bizonnyal megkérdi majd 
azt is, hogy mi mondanivalójuk volt ezerkilencszáznegyvenben a magyar költőknek? S hogy 
mondtak-e egyáltalában va lami t? . . . e szavak — melyeket az ő kötött mondataik őriznek 
— szervezik meg a jövőt egy olyan kor magyar költői számára, amikor több tere lesz az őszinte 
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szónak . . . " — írta Csömöri József — aki maga is fiatalon vesztette életét a fasizmus követ
keztében — a 12 költő című versantológia előszavában. 

Elérkezett e kérdések kora, s a kicenzúrázott versek sora tanúsítja, hogy a háború 
éveiben, minden fenyegetés, üldözés, terror ellenére is volt mondanivalójuk a magyar költők
nek, s volt részük a jövő megszervezésében. 

A megtalált versek szerzőinek egy része ma már nem él, ők a mártír írók sorába tartoz
nak. Verseik túlélték őket, a szocialista magyar költészet hagyatékát gazdagítják. 

Barátos Endre nevét nem jegyezték fel az irodalomtörténetek. Életrajzát felesége bo
csátotta rendelkezésünkre. 1913. december 6-án született Mezőhegyesen. Édesapja gyári 
tisztviselő volt. Barátos Kaposvárott tette le az érettségit, majd mint magyar—olasz szakos 
bölcsészhallgató két évig járt a pécsi egyetemre. Utána családi okok miatt a fővárosba köl
tözött s mint sok más társa e korban, nehezen, több ízben foglalkozást változtatva kereste 
meg kenyerét. Közben a Népszavában, színházi lapokban, a Nyugatban, Magyar Csillagban és 
vidéki folyóiratokban (pécsi Sorsunk) jelentek meg versei. Egyetlen, saját kiadásában, 1942-ben 
megjelent Érés közben című verseskötetét valószínűleg nem is látta, mert az akkor fennálló 
törvények szerint olyan „félvér" volt, akit munkaszolgálatosnak osztottak be és 1942 tava
szán szovjet földre vitték, oda küldte utána kötetét felesége. 1943 januárjában, a voronyezsi 
áttörés utáni visszavonulás közben halt meg, huszonkilenc éves korában. Verseiből a szocialista 
humanizmus árad, bár a munkásmozgalomban gyakorlatilag nem vett részt, s mint költő is 
jobban kiteljesedhetett volna, ha el nem ragadja „érés közben" a halál. 

Már a fronton volt, amikor a Sorsunk (1943. január) közölte Tavaszi délután című 
versét: 

A fekete kányák fölszálltak, 
A mező vizei csillogtak alattuk 
és apró emberek nótáztak. 
Fakó kedvüket melengették a fényben. 
Én néztem, 
hogy milyen magasra fölszálltak 
és nem szédültek, 
de a hold az égen elsáppadt. 

Említett kötetéről két szép kortársi ismertetés jelent meg. 

„Ami nemzedék-társaitól annyira elkülönözi: a költészet eszményének egészen eltérő 
megfogalmazása. Nála a poézis nem elsődleges érzelmi jelenség s ideálja valami »kemény 
költőiség«. Nem Rilke, hanem Michelangelo tanítványának érzi magát. Elvont tankölteménye
ket ír a »mű születéséről« és az »íróságról«. Olybá veszi a műalkotást, mint valami előre megha
tározott szándékkal végbeviendő alchimiát. . . . Állásfoglalása mély és érző humanizmust 
takar. Úgy tud szociális maradni, hogy mégis osztályok felett lebeg s madártávlatból szemléli 
ezt a világot. Verseinek szép, szomorú, férfias zenéje van. Költő, tehát hisz, s miben higyjen? 
Természetesen, az emberben, a lélekben, a férfiben, aki végül is győz az igazságtalanságon." 
— írja Gönczy Gábor. 

Szedő Dénes is jelentősnek tartja a kötetet: 
„Érett gyümölcs: kertészük vérbeli költő. Hányt-vetett sorsban országszerte megti-

lódott; volt diák, lakatos, tanárjelölt, bujdosó, katona, alkalmi hordár, napszámos és gyors
könyvelő. Alulról hozza a hírt: 

A seb gyógyító is lehet, 
kihajtva rossz fertőzetet. 

Lírája friss, férfias, egy csöppet sem finomkodó. Egészséges — olykor Illyésre, Erdé
lyire emlékeztető — népi hangon szól. Kemény kötésű verselése, keresetlen rímei amolyan 
ütőhangszerekre illő zenét adnak." (Sorsunk, Pécs 1942. nov.—dec. 8. sz.) 

Weöres Sándor már a halott költőtárs emlékének adózott 1944-ben: 
„Születésének és halálának évszámát nem tudom: a harctéren veszett el, fiatal költő 

volt; valamikor Pécsett, e gyetemista korunkban sokat tűnődtünk együtt, hogy miképpen kel
lene jobb útra terelnünk az irodalmat, a népet, az életet, az egész világot, és tán még azon 
felül is sok-mindent. Hogy nem csak a hatalmunkon kívül levő dolgokon lehetne javítani, 
hanem önmagunkon is: aligha jutott eszünkbe — dehát van-e két húszéves ifjú számára job
ban hatalmán kívüli, mint a saját lénye? Oly időszak, mikor az ember legjobban tele van 
vággyal, méltatlankodással, követelőző sóvárgással — bizony aránylag a világmindenségen 
is nagyobb hatalma van, mint sajátmagán. Ekkor a vágyak szinte független gonoszlelkek-
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ként lovagolnak az emberen és ha nem kapják meg a táplálékukat, gazdájuk ellen fordulnak, 
őt tépik-marják; s amit a húszéves ifjú nyújthat a benne táncoló ördög-légiónak, igen csekély. 

Nagyjából fölvázoltam a benső tájat, ahol Barátos Endrével együtt voltunk. Ami 
pedig a külső tájat illeti: a pécsi diák-kollégium, hol ugráló, ordítozó, röhögő legények ropták 
ugyanazt a táncot, mely bennük folyt, köröttük vaságyak, kopár falak, barna feszület; és 
eszembe jut az országút, amelyen hárman (Barátos Endre, Tatay Sándor, meg én) gyalog 
Nagycenkre indultunk, Széchenyi sírját meglátogatni, de csak Mecsekszabolcsig jutottunk. 
Leginkább úgy emlékszem Endrére, amint az én szobámban ül a divánon (ő a kollégiumban 
lakott, én pedig egy hentes-családnál), sokszor üldögélt nálam, fekete göndör haja volt és 
ijesztően villogó szeme; Egyszer igazságtalanul megbántottam és úgy ment el tőlem, hogy 
többé nem is szóltunk egymáshoz; ezzel az írással próbálom kiengesztelni az ő helyén maradt 
lyukat a levegőben. 

Sok szép költeményét olvastam a »Nyugat«-ban és egyebütt. Most ő szóljon: 
»Dicsérd a csendet, ne a csorba zűrt, 
a zagyva időt bölcs edénybe szűrd, 
a bűn ellen emeld fel hangodat, 
tévén, mondván és tétetvén sokat. 
Bizony, sötétség tere a világ, 
de fénnyé válik, ezt bízom reád.« 

(Magyar Csillag 1944. február 15.) 

„Ars poeticá"-ját Az íróságról című versében az Érés közben című kötetben így fogal
mazza meg: 

író, jövő kertésze vagy, 
foganna bár ojtó szavad, 
teremne új, erős növény 
a régi kert ölén . . . 

A Népszavából 1944-ben kicenzúrázott Szerelem című verse nyomtatásban tudomásunk 
szerint soha meg nem jelent: 

A béna művész márványtömböket 
kikalapálgat, zúz és döntöget: 
az álmodó meg vásznakat feszít 
fakeretére, karja színre szít. 

A nyugtalan meg muzsikába kap, 
mint istenéhez oiltároz a pap: 
a könnyűvérű táncra illetik, 
csörgetve csínnal teste kincseit. 

de én most a szerelemre néma, 
a szívverésre meg siket vagyok. 
Akkor lennék csak igazán béna 

és álmodó, ha rájuk hallgatok, 
A szabadsággal hálok én, konok 
nászúnkat áldják újszülött dalok. 

A deportálás áldozataként vesztette életét Berényi István. Vészi Endre utoljára 
Mauthausenben találkozott vele. „Ha a fasiszta téboly el nem ragadja, jelentősebb költőink 
egyike lehetett volna" — írja róla Kispéter András A Munkásírók csoportja című tanulmányá
ban. (Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. Szerk. Szabolcsi Miklós és Illés 
László. Bp. 1962., Akadémiai Kiadó.) Versei a háború éveiben a szocialista antológiákban 
— Űj almanach, Március, Mérleg — jelentek meg, valamint a 12 költőben, Csömöri József így 
ír Berényiről ez utóbbi előszavában: „ . . . Súlyos szavak gördülnek könnyen. Ez a varázsa. 
Sorai hullámzanak és morajlanak, mint a tenger, magasba csapnak és visszazuhannak a mélybe 
s újra nekilendülnek végtelen áradással. Komor erejű költő. Néha pergőbb a ritmusa, akár 
a jégeső kopogása, de itt is megfigyelhetjük a váltakozó, csendesebb és erőteljesebb zúgást, 
ahogy a zápor is elhalkul, majd nekiered megint. Máskor felenged komorsága és megindítóan 
gyengéd hullámzásban lebegnek a sorok. Ezzel és a lírájában sokszor drámai erővel robbanó 
érzés-képeivel a balladára emlékeztet..." 
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Ébresztő című versét 1942-ben törölte a cenzor: 

Kelj fel medve, kit sárgásszárnyú méhecskék 
altatgattak igéző zümmögéssel az ősszel: marad még 
méz tavaszra. — Altattam én is a kókadt földet is. 

Tengett szegény golyó a bő levegőben: — ó, nagy, 
láthatatlan 

tenyérbe hajtott nagy, szürke fej! — ó, ki cirógatta 
szegényt? Ki támasztotta csüngő könyökét az űrben? 
Altattam én a fáradt földet s rajt' a lassan 
hűlő hüllőt, altattam én serény lábbal futva 
az alvó földön köröskörül. Hangtalanul fújtam el a 
mélázó pásztorok piros tüzeit s nesztelen szavakkal 
könyörögtem, bűvöltem némaságra szájukból a jávorfa 
furulyákat. S mint turpis vőlegény, hazug bókkal 
hívtam segítségül a hű, fekete éjszakát: „Szép vagy 
fekete éjszaka", hajlongtam és hazudtam —, jöjj csak 
és takarj! Szebb vagy te, mint az égő csomó az égen, 
ki küzdelmes nappalainkat fénnyel mutogatja! 
Jöjj csak és segíts! szép vagy te, az élők életénél 
halálod is szebb halál: a diadalmas virradat 1 . . . 

Hazudtam . . . És most serkenj sok alvó 1 
Kelj fel medve, ha méz sincs, akkor is 
táncos talpadra állj! Fűszál, ha harmat 
sincs, kemény gyökérre állj! Majd lesz, te hüllő 
— ha nap sincs — vacogja s a langyos napra v á r j ! . . . 
Bújj el fekete éjszaka becsapva és szégyenülten, 
én hazudtam a világ nevében neked pogány sötétség, 
örömmel hazudtam a pihenő világért s bosszúdat 
vállalom. Kelj fel alvó világ 1 Föld! A párnáid csücskét 
rángatom. — Kelj fel és légy bölcs és nevess, ha villám 
sújt rád: a bolond kozmosz önmagát sérti, ha 
villámmal sújt terád, s az ember magát vájja, 
ha társaival gálád . . . 
. . . Kelj fel szépen ember a dolgozó méhek nem hazudtak 
soha — az éjszakák felelőtlen álmaiért 
új álmokat cserél a májusi napsugár, 
A dolgozó méh önmagának ígér, ha másnak ígér — 
ígérj há t ! S ha tenni más nincs, takard el védelmezőn 
kérges tenyereddel az uccára sereglett gyerekhad 
védtelen buksi fejét. Kelj fel, ígérj és becsukott 
szádra is rásüt kelő szerelmével a májusi napsugár. 

„Fegyelmezett, tartózkodóan szűkszavú, szinte aszkétikus költő Édes István. Mondani
valóját a végsőkig leegyszerűsíti, de ez nem teszi szárazzá. Nem véletlen a szonett iránti elő
szeretete. E versforma leginkább megakadályozza az elkalandozó fecsegést, amit Édes 
István oly szigorú önfegyelmezéssel kerül. A klasszikus ritmus kemény kalapácsütései 
dobolnak soraiban. Egy-egy verse olyan, mint a zárt ököl, amely éppen a zártságában 
beszédes" —. írta 1940-ben róla Csömöri József a 72 költő című antológia előszavában. Édes 
(eredetileg Ernst István) — ahogy barátja, Vészi Endre felidézi alakját — rendkívül finom 
műveltségű ember volt, szocialista meggyőződésű, tevékenyen dolgozott a Magántisztviselők 
Szakszervezetében s mint nagy turista a Természetbarátok mozgalmában is részt vett; rokon
szenves, kissé suta ember, ő is a deportálásban vesztette életét. Neve a lexikonokban nem 
szerepel, kötete nem jelent meg. Verseit, cikkeit és elbeszéléseit a korabeli szocialista antoló
giák — Mérleg, Mai könyv, Március, A munkás könyve (1943), az említett 12 költő, s az 
1944-ben megjelent Munkásnaptár őrzi. Tudunk a kolozsvári Korunk 1940. júl.—augusztusi 
számában megjelent Accipe ferrum című verséről. Kispéter András foglalkozik vele említett 
tanulmányában, s egy jegyzetben szerepel a Kerékgyártó István összeállította A történelem 
futószalagon című vers-antológiában mint a Bécsi Munkásinduló magyar szövegének szerzője 
(„Munka hadának a lépése dobog . . . " ) . 
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A Népszava anyagában két szép versét találjuk áthúzva a cenzori ceruza által: 

A pásztor nem akart csatára kelni, 
de hogyha lábat kap a legelő . . . ! 
Dunán—Tiszán se tud békére lelni 
s bár nincs nyomába' már a besenyő, 
rossz szomszédért itt sem kell messze menni, 
hisz kétfelől két császár tör elő. 
S ki nézné békén, mint hízik a jószág, 
A Föld négy sarkába veti a csóvát. 

A jobbágy nem akart emberbe vágni 
kaszát, de búzába nem vághatott, 
úr dolgán kellett naphosszanta járni, 
maga dolgát befalta a robot. 
Jobb volt bizony Kapisztránhoz beállni, 
vagy Dózsához. Hisz az elnyughatott, 
ki Nándornál hullt a véres Dunába, 
avagy karóról néz le Zápolyára. 

A munkás nem akarta harcba vinni 
szabad percének minden örömét, 
de nagy törvény unszolja egyre vinni, 
míg nem csak percre lesz öröm a lét: 
mert ő, kinek a sorsa egyre inni 
unt hajsza lőréjét, ő hinti szét 
szabadság szép vidámságát a földön, 
míg rózsafényű élet napja följön. 

Én sem akartam harc vasába bújni, 
hisz enyhet, árnyas békét vágytam én, 
fehér falak között holtig tanulni 
s kezem pihentét lelni nő kezén. 
De tiszta, víg szépség útjára jutni 
e torz világból úgy van csak remény, 

, ha én is azt a hősi ösvényt járom, 
hol munkás, pásztor és paraszt a párom. 

„Míg nem csak percre lesz öröm a lét' 
- • • » 

Jeges lehelet alatt 
Amíg körém párnás otthon terült, 
a délután volt a legkedvesebb, 
ha bent meleg homály meghitten ült 
és kint az ég ködmosta szürke lett. 

Ebédnél az uzsonna édesebb 
volt, hogy estét a lámpa fénye szűrt 
s hogy belőle át csak annyit engedett, 
mitől az élet lággyá szenderült. 

De már nincs délutánom, mint ahogy 
nincs senkinek, akit hajszol a lét 
s ha perc és pénz uzsonnához elég. 
a zord kivertség asztalomra rogy. 
Jéggé lehel kék szája bármi jót. 
. . . Fogadjatok be, izzó milliók! 

A háború vége felé, 1943-ban halt meg tüdőbajban — nem ritka sors magyar költő 
számára — Nagy András, akiről a Magyar mártír írók antológiájában így ír Barabás Tibor: 
„A fajgyűlölet, a fasizmus szörnyű korszaka alatt nem akarta verseit világgá bocsátani, 
s azok valahol barátja, Gulyás Pál hagyatékában kallódnak. E versek tanúskodnak majd 
arról, hogy Nagy András, a hivatott költő milyen hibátlan klasszicitással fejezte ki apokalip-
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tikus korunk re t teneté t . . . költői hagyatéka felkutatásra vár, helye szilárd a költészet igaz 
mívesei között." Kötete nem jelent meg, mindössze három versét találtuk nyomtatásban 
a Magyar Csillag 1944. február 15-i számában — Épiíöállványok, Károli Gáspár és Kenyér 
—, ugyané számban Gulyás Pál Váradi rekviem című versével tisztelgett „a legmagánosabb 
magyar költőnek", Nagy Andrásnak: 

Elment körünkből a nemesség, 
a földben várja kötelesség, 
lantját ott lent nem éri szégyen . . . 

„Kicenzúrázott" verse tudomásunk szerint ezideig ismeretlen: 

Hajnal 

Álmomban rámhajnalodott egyszer. 
Olyan hajnal nem volt még soha . . . 
Hatalmas és hűvös lángolással 
Zendült meg, mint egy nagy orgona. 

Hajnalodott bennem is, szívemben 
Felkelt hűvös pompával a Nap, 
S mint Ádám az első szombat reggel, 
Könnyű voltam, tiszta és szabad. 

Az a hajnal soha fel nem virrad? 
Már csak fülledt éjben maradok? 
Ne sirj, lelkem, elég, hogy álmodban 
Egyszer mégis meghajnalodott... 

A fasizmus által elpusztított fiatal magyar költük egyik legvonzóbb, legtehetségesebb 
alakja Pásztor Béla. A költő posztumusz Válogatott versek c. kötetének utószavában így ír 
róla Vészi Endre: 

„Pásztor Béla 1907-ben született, Budapesten, a Csikágónak nevezett, s a millenium 
táján gyors áradatként nőtt, friss, mohó étvágyú kerületben, s 1943 januárjában, a nagy visz-
szavonulás idején tűnt el a kemény ukrajnai télben, halálba hajszolt munkaszolgálatosként. 
. . . a harmincas évek küszöbén lépett nyilvánosság elé, sajátos módon nem a plebejusi forra
dalmárok ösztönözték és ihlették. Költészete a reális világképtől befelé fordult, s megküzdve 
a maga helyéért a nemzeti létben, kialakította saját látomásos v i lágá t . . . " Verseit megtalál
juk a Népszava, Magyar Hírlap, Újság, Válasz, Argonauták s a maga alapította rövid életű 
Költészet lapjain. 

A Népszavából két versét törölte a cenzor. Válogatott verseinek 1959-es kiadásában 
szerepel A semmittevésben című változatlan szöveggel; a Kisértet pedig — kisebb eltérésekkel 
a kicenzúrázottal összevetve — másik posztumusz kötetében, mely ugyancsak 1959-ben jelent 
meg a Magvető kiadásában: 

Semmittevéshez 

Fenkölt Semmittevés! Országló, büszke király vagy. 
Gubbaszt vert kutyaként trónod alatt az idő. 
Villámvert fákból emelé fel várpalotád a 
Szélvész és az eső vájta ki csarnokait. 
Bölcs jogarod nem ötvös, esteli szu foga véste. 
Láncod s ékszered: tört ág s hullt falevél. 
Trónodat erdei macskák zöld szemfénye derengi. 
Nem szentségtelenit kormos emberi tüz. 
Réted még sose látott sarlót s görbe kaszákat. 
Szél veti magvaid el s vigan csépli a tél. 
Hársak sátraiban heverészget pásztori néped. 
Csordul nékik a méz s önként hull a gyümölcs. 

Ó, én hányszor jártam a pékek éjjeli táncát! 
Kócos tüz vetité falra az árnyamat és 
Hányszor verte sebesre kezem, rőt gyár kalapácsa. 
Véremtől rozsdás géplánc és gyalupad. 
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S számlák számsorain hányszor járt vaksi szemem, 
mint 

Pallón, zsákja alatt, hajcsárverte szamár — 
S mégsem kap kenyeret szám többé senki fiától! 
Mint lezuhant légtornász lendületétől a drót, 
Nélkülem ing a kerék, fut a gépszij, fortyog a 

katlan . . . 

Méreg, tőr segít-e, futnom éhem elől? 
Vagy tán kártyán, kockavetésben volna szerencsém? 
Nézz rám Semmittevés, szánj meg büszke király! 
Tárd ki kapud ! — Boldog néped már régen irigylem, 
S most, hogy eszközeim szennyét is levetem, 
Hadd, hogy pókszőtt köntöseid holdfényű szegélyét 
Hódolatom jeleként ajkamhoz felemeljem. 

Kisértet Bábuk és halottak 

Kisértet vagyok, az első két szakasz azonos 
Vig kisértet. 
Mi sirbadönt mást: 
Engem éltet. 
Mi pórt és urat 
Egyként elvisz, 
Nemzőm: a háború 
S a pestis. 

Gyilkos sortűz és 
Lőporfelleg 
Kellett ahhoz, hogy 
Hozzád leljek. 
Valakid meghalt, 
így születtem. 
Kifolyt vérétől 
Kövér lettem. 

S nőttem benne, mint 
Lyuk a fogban. 
Mit elejtett ő,1 

Kézbe fogtam. 
S arra, amit ő már 
Elfelejtett, 
Arra a dalra 
Táncot lejtett. 

Mit néki mondnál, 
Most ne mondd azt! 
Mi néki üdv volt2 

Engem borzaszt. 
Ha csókkal várnád, 
Ne siess még, 
Forró karod közt 
Szerte esnék. 

Ha megütnéd őt, 
Most hullj térdre, 
Nem köd-mása, de 
Ellentéte 

1 Mit néki mondanál 
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Vagyok. — Sikolya: 
Ujjongásom. 
Mécsed oltsd el, hogy 
Szemed lässarri.3 

S uszítsd kutyád rám! 
Vonítása 
Biztat, hogy jöjjek 
Hahotázva, 
A karmos ág is, 
Szél ha rebben, 
Nem tépi. —• szövi, 
Szövi leplem. 

Kergess el — jövök! Vagyok az ür s a 
Borzadályod * Vad, kietlen 
Hajt bolyongani, Hiány, mit ő hagyott 
Míg rádtalálok. Szivedben. 
Vagyok az ür s a Kergess el, — s jövök! 
Vafc,i kietlen Borzadályod 
Hiány, mit ő hagyott Hajt bolyongani 
Szivedben Mig rádtalálok. 

(4—4 sor felcserélve, 
vak — vad, logikusabb 
a cenzúrás példány.) 

Szegezz mordályt, várj 
Zárt ajtóval! 
Mély vizesárok, 
Vastag kőfal — 
Mi néki gát volt — 
Az kell nékem. 
Ágyas szobádat, 
Hogy elérjem. 

Valaki4 meghalt. 
Ő eltévedt. 
Amerre elment, 
Most én lépek. 
Közelgek, nőve, 
Vad halványan 
S az egész nagy éj 
Az én árnyam. 

Salamon Ferenc is a Népszava „kicenzúrázott" költőinek sorát gazdagítja. 
„1921. május 1-én született Berlinben. A középiskola elvégzése után szabómunkás 

lett. Fiatal kamaszkorában került a munkásmozgalomba és annak élete utolsó percéig tevékeny 
munkása volt. 

Még a nagy hullásban is tragikus, hogy szinte első lépéseinél elpusztította »e gyilkos 
emberöltő«. 1941—42-ben születtek meg első írásai. 1942-ben hadműveleti területről csonkig 
fagyott tagokkal kórházba került, fel sem gyógyult 1944-ben, mikor nyomorékan újra be
hívták. 1945 januárjában — a felszabadulás küszöbén — flekktífuszban pusztult el Felix-
dorfban, Ausztriában. 

Hét verse, pár prózai írása került elő. Utolsó verse alá ezt írta: »Szeretettel és könyör
géssel, hogy ne felejtsenek el.« Akik ismerték, tudják: érdemes az emlékezetre" — így ír róla 
Justus Pál a Magyar mártír írók antológiájá-Ъап. 

3 lásson 
* Valakid 
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A huszonnégy esztendó's korában mártírhalált halt költőre, fiúra így emlékeznek a 
szülők egy negyedszázad múltán: „ . . .hosszú időn át keresgéltünk a Széchényi Könyvtárban 
és néhány verset meg is találtunk. Egyet azonban, amit lázasan kutattunk, nem sikerült 
fellelni, pedig bizonyos, hogy megjelent a Népszavában. A címe: »Hó« vagy »Hóember« vagy 
valami hasonló. Eszmei tartalma az akkor már erősen terjeszkedő Hitlerre utal, mondván, 
hogyha elolvad, nem marad más, mint barna pocsolya. A német megszálláskor fiunk el
ásta egy bőröndben az írásait (ekkor már prózával is próbálkozott), de amikor később a bará
tok rátaláltak a bőröndre, az már a papírokkal együtt elenyészett." 

A Petőfi Irodalmi Múzeum „Magyar mártír költők kiállításá"-n Salamon Ferenc két 
verse szerepelt, az Egy galamb halálára (megtalálható Kass János megrázó akvarelljével a 
Magyar mártír írók antológiájában) és a deportáló táborból hazakerült költeménye, a Parancs, 
melynek eredeti kéziratát a szülők őrzik. Az 1943-as Népszava naptárban jelent meg az Emlék,, 
a Hej tavasz lesz!... (Népszava 1941. május.), Mit válaszoljak? (Népszava 1942. aug. 30.), 
A tavaszhoz (Népszava 1942. máj. 17.); A négy ló 1942. máj. 4. és Szeánsz a műhelyben — gép
irat (a költő szüleinek ajándéka) — ez összesen nyolc vers — s a kilencedik, az eddig teljesen 
ismeretlen, illetve nyomtatásban meg nem jelent, A Március kiált című, az emlékezetes 1942-es 
március 15-i antifasiszta tüntetésre mozgósító szép költemény, melynek szóban terjedt szö
vegére még ma is emlékszik egy-egy kortárs résztvevő. Négy, eddig ismerétlen verse: 

A négy ló 

Éhes vagyok, fáradt, fázom s megnyujtóztat a vágy, 
Ez a négy ló ragadja el tetteim fogatát. 
Dübörög kocsim az úton, robognak a fürge lovak, 
Élek, teszek s mig nem látom a célt: átkozom patkójukat. 

Nincs eszme, csak korgó gyomor, ez szüli a harci dühöt 
S bár béke híve vagyok: éhesen viadalra lendülök. 
Megütközöm s e háborúba csak a kenyér reménye hajt, 
S gyűlölöm őt, a kényszerűt, mert nem éltem át még a 

diadalt. 

Nincs eszme, csak kimerült test, ez szüli a harci dühöt 
S bár béke híve vagyok: fáradtan viadalra lendülök. 
Megütközöm s e háborúba csak a pihenés reménye hajt. 
S gyűlölöm őt, a kényszerűt, mert nem éltem át még a 

diadalt. 

Nincs eszme, csak lefagyott kéz és láb. Ez szüli a 
harci dühöt 

S bár béke hive vagyok: fagyottan viadalra lendülök. 
Megütközöm s e háborúba csak a meleg reménye hajt, 
S gyűlölöm őt, a kényszerűt, mert nem éltem át még a 

diadalt. 

Nincs eszme, csak fölgerjedt vágyakozás. Ez szüli a 
harci dühöt 

S bár béke híve vagyok, állatként viadalra lendülök. 
Megütközöm s e háborúba csak a gyönyör reménye hajt, 
S gyűlölöm őt, a kényszerűt, mert nem éltem át még á 

diadalt. 

Nincs eszme, csak anyag, nem birtokosa, de rabja vagyok, 
Ezért ülök itt s hajtom a robogó fogatot. 
Legyőzve eddig, mégis dübörögtetem kocsim egyre tovább, 
Éhes vagyok, fáradt, fázom s megnyujtóztat a vágy. 

(1942. május 4.) 
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Szeánsz a műhelyben 

Előttem vagy. Egy percre még, ne tűnj el, 
beszédem van veled. A munka most 
esett ki épp fáradt kezemből. Este 
bólintgat álmosan, kihalt a műhely. 
A nap robotja ráncokat tapos 
vonásaimra. Elnyulást keresve 

a falnak dőlök, szempillám lekókad. 
Elönt a.csönd, az óra meg se kettyen, 
— s egyszer csak itt vagy; tünde szárny hozott: 
a vágy, amellyel álmodom terólad. 
Beszélnem kell veled ! Mert nézd: mi ketten 
örökre már egymásba kárhozott 

lelkünk pokoltüzében tisztuló, 
esendő, bűnös emberek vagyunk 
s kellünk a kérő lelkiismeretnek. 
Nem is beteg regényes titku szó, 
vagy megszokott, ütött-kopottra unt 
érzelmi máz, ha azt mondom: szeretlek. 

Szükségszerűség ez, bő tartalom, 
egész világot átfogó valóság, 
tér és idő, hit, cél és értelem. 
Mig ifjúságom vénné harcolom, 
itt görnyedek s a gazdag gróf zakóját 
fehér cérnával végig fércelem, 

amig szemem pazarlom tű fokán 
s kockán megpörgetem még ép tüdőmet: 
érzem s tudom, mit és miért teszek. 
— „Utánzód, húsz éveddel tulkorán, 
a zord gyereksor ellen zendülőket." — 
Régóta sejtem, rólam ezt hiszed. 

Hidd hát és kacagj! Önnön magad nevesd ki; 
mert az Vagyok neked, mit énnekem 
mintáz terólad szertelen szerelmem. 
És most nevess, ha van kedved nevetni! 

És most eredj, édes kisértetem, 
indulj, ha tudsz, a szívverésed ellen. 

Parancs 
Fleischer Ferencnének ajánlom, nem 
kis irigységgel Ferivel szemben 

„Parancsol, uram?" — szól hozzám a pincér, vagy a bolti 
segéd 

S merev, komoly figyelemmel lesi akaratom szavát. 
Mi ez? Én, ember, parancsolok embernek, mert gyomromnak 

kell az ebéd, 
mert fiamnak megveszem csukamájolaját? 

Hol a hatalom, mely nekünk nemesi kutyabőrt adott, 
hogy lábunk előtt hajoljon a másunkra termett a porig? 
Mi az erő, mely alantast szül s leveri fejéről a kalapot, 
ha útja ura előtt visz el s ott megalázkodik? 



Nincs, kiáltom szerte, hogy a szél vigye szét, 
nincs, nincs, ember igaz okod, való anyagban fogamzott 

jogod, 
hogy „vigyázz!" — kiáltod s megmerevedik a mozgás, a beszéd 
százak tagjain, ajkán, merre nyakukra rabigád fonod. 

A Bün, a pokolnak, vagy inkább az emberléleknek fajzata 
volt, 

mely óriás és törpe létérzetet hazudott. 
S a látszat-óriás azóta csalt, lopott, rabolt 
S a látszat-törpe: „Parancsol, uram?" — azóta sunyított. 

Húzd ki, begörbedt hátad, törpe ! Becsaptak, látod-e már? 
Az óriás mellé, emberré növeszt bátor öntudatod. 
Hahó, nincs, kinek parancsára meghajtanál: 
egykori urad veled egy sorbán-rangban lépdel, fanyalog. 

Nincs, ne legyen többé parancs, hatalom, mesterkélt 
uraság, 

Csak ember, ki tettével az emberért teszen, 
társáért, kiben, dolgozva érte, fölleli önmagát, 
a közért, melyben életté olvad e küzdelem. 

A köz parancsa, óh, a köz törvénye csupán, 
a józan ész alkotta rend, mi parancsolhat nekünk. 
Harcolni érte: ez parancs s élni benne a győzelem után, 
e parancs előtt büszkén hajtjuk le a fejünk. 

Mert a köz nagy úr: a köz mi vagyunk; 
Magunk felett bölcsen uralkodunk. 
Miénk az eggyéölelt nagy világ, 
örökké élünk: bő energiák. 

Lásd: ez itt minden, a Szépség, a Jó, 
a Munka, ez az izzó, buzgó vaskohó. 
Alkotás, mely agyunkban szikraként fogan 
S izmos karunk nyomán sürgő gépként rohan. 
A Gondolat, melyből okos szó pattanik, 
A Zenék, Versek, a Fü, Fa, Virág, Csalit. 
Az áldott Pihenés, Béke, fénylő napunk, 
örömünk, éltünk: kicsi leánykánk, fiunk. 
Ez a közösség. Ennek parancsa örök: 
— „Engem szolgálj! Széles medremben hömpölyög 
cseppként léted is s e csepp maga a tökély! 
Ezt tudd, ezt érezd. Engem növelj, gyarapíts 
S emberfajunk a tökély tengerébe ér." — 

Félixdorf, 1945. jan. 16. 

A vers egy osztrák cég levélpapírjára van írva s az oldalán: „Szeretettel és könyörgéssel, 
hogy ne felejtsenek el." 

Salamon Ferenc 

A Március kiált! 

Vesd el a dermedt téli gyávaságot, 
légy tavaszi-forró, légy merész: 
tedd fel a jelvényt, Petőfi képét, 
ki messze, messze a jövőbe néz. 

A jövőbe néz, mely most már a jelen, 
a te jelened, gyümölccsel viselős; 
és te is jelen vagy, teherrel áldott, 
vésd az eszedbe, légy erős ! 
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Inged alatt neveld az izmot 
s fogadd be a fűtő harsonaszót: 
a Március kiált és te belőle 
alakítsd büszke öntudatod! 

Válj emberré, aki nem vagy egészen; 
egész ember csak az, ki szabad. 
Légy bátor: tanulj kiáltani 
s ha tudsz, kiáltsd szerte szavad. 

Vedd föl a jelvényt, Petőfi képét! 
Jel legyen ez, hogy valami él s mozog! 
— Mert ő nem a múlt, de ő a jövő 
s te most a jövőt hordozod! 

Huszonhét esztendős korában, 1945. február 13-án ölték meg a fasiszták Vdő Miklóst 
a harkai lágerben. Mint édesapja, ő maga is egészen ifjan csatlakozott a munkásmozgalomhoz. 
Munkás volt, dolgozott, tanult és tanított — nem érhette meg versesköteté megjelenését. 
Csak majd két évtizeddel halála után látott napvilágot egyetlen kötete, a Hideg napok, melynek 
szép utószavában megírja Pintér József, hogy a háború idején összeállított könyv korrektúrá
ját Vető nővére vitte bemutatni a cenzúrának, de érte menni már ő sem tudott, így a kötet 
anyaga máig sem került elő. ,,Csak nagyjából következtethetünk a megjelent és kéziratban 
maradt versek alapján a kötetre. S bizonyos mértékig ez is megnehezíti Vető Miklós költészeté
nek, tehetségéhez mérten megkönnyeztetően kevés hagyatékának felmérését." 

„Ez a világ vérrel vassal, Töri szívem egyre jobban. Ha nem apám fia volnék, Megijesz
tene a holt é j" — a költőnek ezek a sorai állhatnának a kötet mottójaként, s ezek a sorok 
bujkálnak a költő három kicenzúrázott versében: Analízis, Árnyék, Figyelmeztetés. Mindhárom 
költemény valószínűleg 1944-ből származik, a Népszava háború alatti tiltott anyagában lap
pangtak s kerültek elő majd negyedszázaddal a költő halála után. Az Árnyék — túl azon, 
hogy nagyon szép a vers — külön értékkel bír: kéziratban maradt fenn, az Analízis és a Figyel
meztess gépiratos. A cenzúrapecsét tanúsága szerint a versek 1944-ben kerültek a Népszavához. 
(E három vers nemrégiben látott napvilágot az Irodalomtörténeti Közlemények 1968. 5. 
számában.) 

„Ha kellünk a Jövőnek, majd kiás" — olvassuk egy másik, a cenzúra által a Népszavá
ból törölt versben, melyen szintén rajta a „Nem engedélyezem! Nem sokszorosítható" bélyeg
ző a királyi ügyész olvashatatlan aláírásával,' 1942. március 4-i dátumbélyegzővel. A vers 
alatt Bethlenfalvi Béla nevet látunk, mely minden valószínűség szerint álnév lehet. Egyet
len aktív kortárs — sem Földeák János, sem Erdődy János, a lap akkori művészeti rovat
vezetője — nem emlékszik rá, ki rejlett e név mögött. De a verset — ha egyelőre szerzője 
ismeretlen is számunkra — érdemes kiásnunk. 

Levél á télről 

A kérges tél fehér poklot havaz ma. 
Ügy gondolok Rád, mint meleg tavaszra. 
Bozontos, vén komondorok a bokrok: 
morog, harap a fagy, visít a szél, 
s én emlékeddel űzöm ezt a poklot, 
— halvány a mécs már, fogy a lámpabél. 

Mint eszkimók, a Költő eszkimói, 
úgy élünk. Tudjuk, nincs már mit megóvni 
e pusztuló világból: érdemünk sincs. 
Ha kellünk a Jövőnek, majd kiás. 
Igénk csak ennyi már — s ez nem dicső kincs! — 
hogy több legyen a fóka, — semmi más! 

Szikes testem már elfeledte ágyas, 
Fehér karod, csípőd hajlása: árnyak. 
Ajkad mosolygó koszorúját tompa 
fehér köd, sűrű, mint a síri csend, 
feledtető mély árnyékkal bevonta, 
s vérszíne csak, mi néha átdereng. 
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így hullok el, így hal meg ízenként a 
lélek, — miként egy kialvó planéta, 
mely lezuhan és eltűnik az űrben. 
Kihűlt meteor, — értik a jelet, 
ha föllelnek tán egykor megkövülten? 
S ha nem értenek, hát megfejtenek? 

Értik-e majd a vágyam és a kedvem? 
Igéimet, ha ki nem hirdethettem? 
Az erőt, mit az idő belémfojtott? 
A húsból öntött eleven határt, 
amely halandó formáiba oly sok 
időtlen dobbanást magába zárt? 

Nem szólhatok s nem szállhatok ma perbe. 
Bilincsben élek, vesztesként leverve. 
Emléket hagyni nem volt még időm sem. 
Te is felejted, Kedves, a szavam, 
ha elmosódom e ködös időben: 
tört szobrot mért őriznél hasztalan?. 

Jaj, síromon szelíd virág ne nőj jön: 
kóró, csalán, tövisbozót pöröljön! 
Ki szemforgató kenettel gyalázna, 
cibálja meg tüskés kóró-karom 
és inda-ujjam fojtsa meg parázna 
lelkét, ki példát adna sorsomon! 

Bethlenfalvi Bélával együtt az „elsüllyedt", ismeretlen költők közé kell sorolnunk 
egy másik figyelemre méltó s úgyszintén kicenzúrázott vers szerzőjét, Gál György Andrást, 
őrá sem emlékeznek a kortársak, de „hála" a cenzúrának, vagy még inkább annak, aki meg
őrizte az utókor számára a cenzúrapéldányokat — verse fennmaradt. A cenzornak nyilván 
maga a verscím sem lehetett bizalomgerjesztő — Szabadság, drága minden, a tartalom pedig, 
bár allegorikus, még kevésbé. A lap szerkesztősége azonban szemmel láthatóan ellenkező 
véleményen volt, ugyanis a keresztben erősen áthúzott példányra erélyes, nagy betűkkel 
kézzel ráírták, hogy „Üjra fölküldjük a jövő héten", s kétszer aláhúzták. íme a vers: 

Szabadság, drága minden 

Lánggal lobogva állott a hegyen, 
és kiáltott; hogy: szabadság legyen! 
A fák hallották. Vörösük nevetett, 
águk dalolt. Az északi szelek 

kitárták roppant, vad karjaikat, 
és velük együtt igent szólt a nap. 

Széncinke rázogatta szárnyait, 
s az erdő fénybevonta árnyait. 

Kis patak indult el a csúcs alatt, 
és megrázkódott ültében a pad. 
Farkas üvöltött vígan, szabadon, 
és ráfelelt az állati vadon. 

Az ember megszökött a hang elől, 
mert félt, hogy szolga-jóléte ledől. 

Ha szabadságért csak az állat él, 
csak az hal meg e drága mindenér', 
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A szabad állat érte vérezik, 
ha kell, meg is hal, némán, egyedül. 
A szolgaember gyáván menekül. 
Kiált a h a n g . . . Válasz nem érkezik. 

Ugyancsak az „elsüllyedt" költők közé kell sorolnunk a Népszava „Névtelen Nótárius"-
át, Losonci Ádámot, aki két verssel szerepel a lap tiltott anyagában. Mint Erdődy János, a lap 
akkori művészeti rovatvezetője s éjszakai szerkesztője visszaemlékszik rá, Losonci Ádám egye
temet végzett ember, mérnök volt, de mivel pályáján elhelyezkedni nem tudott, a háború idején 
taxisofőrként kereste kenyerét, s verseit névtelenül küldte be a Népszavának. A versek nem 
voltak rosszak, s Erdődy levélben behívta Losoncit, hogy megismerkedjék vele. A mérnök-
sofőr-költő-újságíró néhány évvel a felszabadulás után halt meg. Egyik tiltott versének néhány 
sorát idézzük: 

Munkás voltam s költő — a nagy világot 
Daloltam — meg a benzint és szenet. 
Ha egyszer forrott, százegyszer meg fázott 
A lelkem, aki alkot és szeret. 
A harcot vártam, új csaták parancsát, 
Hogy mozduljak, ne álljak, mint a b a m b á k . . . 
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