
Meg tudná-e adni nevét? Végtelenül hálás lennék, ha be is tud1
barátjának.

Kérem, fogadja uram, megkülönböztetett tiszteletem kifejezését.

Maritain Úrnak
10 Avenue du Parc
Meudon (Seine)

193'

Uram,
előző, március 13-i levélváltásunk során szíves volt közölni velem, '

barátja hajlandó cikket írni folyóiratunk ba Prohászkáról.
Nagyon le lennék Önnek kötelezve, ha megadná barátjának nevét

szerkesztőnk szeretné tisztázni ezt a kérdést.
Elnézését kérem az újbóli zavarásért és segítőlcészségének igényl
Kérem fogadja őszinte köszönetemrrtel együtt megkülönböztetett

kifejezését.

Maritain Úrnak
10 Avenue du Parc
Meudon (Seine)

1937.

Uram,
engedje meg, hogyemlékeztessem februárban Önnek írt levelemr
Igen boldog lennék, ha meglátogathatnám Párizsban, esetleg G

Catholique-ban.
Szeretném Önnel egy tervünket ismertetni. Meg szeretnénk kértie

hajlandó lenne-e lapunk, a Nouvelle Revue de Hongrie számára Prolu
pök munkásságáról néhány oldalas cikket írni.

Folyóiratunkat -'rendkívül érdeklik ezek a témák, beleillik a lap f
nalába, melynek célja a francia-magyar katolikus intellektuális elit
ál.ló kapcsolatok még szorosabbá tétele.

Előre köszönöm azt a jóindulatú fogadtatást, melyben javaslatunka
ro. részesíti majd és kérem fogadja Uram, megbecsülésem kifejezését.

BALÁSSY LÁSZLÓ

KÉT VIETNAMI KÖLTŐ

CHE LAN VIEN. Hullámos fekete haj, néhány szemébe hulló tincc
szos, mindig mosolygó arc. "Kortalan", mint általában a vietnami embr
kor először találkoztunk Hanoiban, már túl volt az 'ötödík verseskötete
mincéves költői jubileumára készült. (Egy éve itthon meglátogatott
a derűs, "örökifjú" tekintet, nem múltak el fölötte az évek.)

16 esztendős korában lépett a nyilvánosság elé első verseivel, egy
sőbb pedig - "Romok" címmel - már első kötete is napvilágot lát
dik kötetét a francia gyarmati cenzúra betiltotta. (Azóta megjárta P~

költői rangjához méltóan ünnepelték.)
Vietnam felszabadulása után több országot bejárt, volt aSzov,

Lengyelországban és Kínában. Szovjetunióbeli és lengyelországi tapa:
nagy felfedezések újdonságával hatottak rá. Sok élményt, indítást ka]
a munkához, amelynek otthon Vietnamban első kezdeményezője volt
szet megújításához. A vietnami líráról a következőket mondta: "A köl
szakadhat el a nemzeti-népi hagyományoktól. azokra épülve és azoka
va fejlődhet csak tovább. Ugyanakkor pedig ki kell tárnunk a kapuk.
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~:azai líra befogadja a nagyvilág költészetének értékes hagyományait és új for
máit. A mi líránk erre törekszik. Az egyéni stílust összeforrasztja és gazdagítja
a hagyományokkal ..."

A háború napjaiban Che Lan Vien bejárta az országot. Élményeiről verses
és prózai naplót is készített. Kifejezési formáiban egyszerűségre, világosságra
törekszik, persze nem mellőzve azt a többletet, ami a verset verssé, művészi al
kotássá teszi. Ahogy ő maga mondta: "Szavakkal akarom megfogalmazni az em
beri szóval kifejezhetetlent. Ebben mestereim hazám klasszikusai és népi költő

ink éppúgy, mint a modern szovjet vagy francia költészet legjobbjai."

Négytloro8olc

ALCAzo LEVELEK

Január - február... Csaták... Menetelünk.
Gallyaknak erdeje együtt vonul velünk.
Sárga, mint rókabőr, majd zöld a sok levél,
eltakar az úton, s a frontig elkísér.

KET Kt=;RDES

"Ki vagyok én?" - kérded, s hiába kérded:
elsuhan a szó. Fény, fény mindenütt.
"Kiért vagyok?" A meddő szél elült,
és körben parányi, zöld lángok égnek.

Ha-Long öböl

Ha-Long öböl. Hajnal dereng az égen.
Gyötrelmek? Harcok? Itt hallgat a csönd.
A sárkányok eltűntek a mesékben.
Ring a csónak fodros habok fölött.

Kő-asszonyok. aranyló sziklatronolc ...
A. végtelen úton könnyebb nekem.
Madarak szelik át a horizontot,
s megpihennek a néma köveken.

Suhanj, madár! Röpitsd a messzi kékbe
keblem foglyát, álmodó szívemet!
Suhanj a béke boldog szigetére,
hozz nekem dalt, hozd el a verseket!

Száll csónakom - a tűzbe, a csatába.
Hol a hegy? A part merre tűnik el?
Mormol a víz, s lehet: tán nemsokára
a tenger mindent karjába ölel.

Fű a temetőben

Itt föld dajkálja a holttesteket.
Fölöttük kövér fűtől zöld a hant.
Meqlelné a kecske is, mit szeret,
Gyermek játszik, míg jön az alkonyat.

Szentély ez: benne szelídség, derű.

Krétával firkál naiv szavakat
egy kislány - egyszerű, akár a fű -;
sírkő oldalán az első szavak.

Hallom madárszárnyak riadt neszét.
Nézem a temetőt: színház ez itt.
A fekete függönyt ki hú.zta szét?
A halál, amely tudja: nem veszít.
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De ősi jog, hogy függönye mögött
élet virágzik, új élet fakad ...
Míként ha a fű, amely újra nőtt,

belepve utat és sírhantokat.

Némán nézem a sarjadó füvet,
s - ki tudja, mért - felejtem a valót,
azt, hogy én is - mint mind az emberek
sziiletésemkor már halott vagyok.

* * *
Festő-barátom, most e kő előtt,

me ly téged rejt, megáll a jóbarát.
Mint a te rajzod: rizs és béke nőtt

és együtt érlelt e földön kalászt.

Itt nem volt más, csak üres házhelyek;
inost az út mentén épületsorok,
s l'irágok, illatosak, színesek:
mind, mint a tavasz, szikrázik, ragyog.

Zakatolnak a vonatkerekek,
l'elük repül
mint valamikor
mint akkor
mindig -
az ifjú, a. lángoló kikelet!

Festőálh'ányod e sírfelirat.
Most meg kell tanulnod lemondani.
Hiány, bánat, mű: mind-mind megmarad,
mint győzelmednek útitársai.

Mintha megérintenélek: te vagy 
s a földet érinti csüggedt kezem,
ahol szívós fűtől zöldell a hant,
hogy éljünk, s meg ne haljunk sohasem.

XUAN DIEU. 191'7-ben született, az észak-vietnami Ha-tm-ben. Apja, a sze
génysorsú vándortanító később Délre költözött. A költő művészi fejlődésére mély
hatással voltak a déli országrészben töltött esztendők. Életének ezt a szakaszát
ő maga így jellemzi: "Ifjúságom éveiben két fontos hatás ért: az' északiak böl
csessége és a déliek tüzes temperamentuma." A forradalomig egy verskötete
jelent meg, 1938-ban. A forradalom óta kilenc, ezenkívül több tanulmány, esszé
gyűjtemény és egy útinapló magyarországi utazásáról.

Életéről így beszél: "Költészetem két alappitlére az emberszeretet és a sze
relem. Az az emberszeretet, amelyet én már gyermekkoromban megtanultam. A
régi vietnami családokban többnejűség volt. Apám is két feleséget tartott. Én a
másodrendű feleségtől születtem. Az ő sorsa afféle szolgálóleány latinul
ancilla - sors volt. Apám a főfeleségével, lakott együtt. Vele települt át Délre is.
Születésem után elszakítottak édesanyámtól. Egyszerre veszítettem el anyámat és
a megszekott környezetemet. Szörnyű üresség támadt bennem, kielégíthetetlen
szornjúság, amely nem szűnik meg sohasem. Gyermekségem óta, egész eddigi
életemben követe1óen élt bennem a szeretet utáni vágy. De nemcsak azért, hogy
engem szeressenek, hanem hogy a szfvemből túlcsorduló szerétetből minél töb
bet juttassak embertársaimnak. Nincs szebb, több és nagyobb a világon, mint a
szeretet. Ez a vágy vitt közelebb a néphez. Francia iskolába jártam, mint kor
társaim általában. Amikor verset írtunk vietnami nyelven, olyanok voltunk, mint
a tilosban járó szerelmesek. Aztán jött 1945 augusztusa: a forradalom. És szep
tember 2: a VDK megalakulása. A forradalom két nagy igazságra tanított meg
bennünket. Az első az, hogy az ember megváltoztathatja, uralma alá hajthatja
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a természetet; a másik pedig, hogy a nép a legnagyobb, leghihetetlenebb tettek
re is képes. Jómagam kerékpárral jártam be az országot, háromszáznál több
előadást tartottam a legkülönbözőbb környezetben: értelmiségiek, parasztok, mun
kások között. S miközben mások tudását gazdagítottam, magam is gazdagodtam
élményekben, amelyekből új meg új versek születtek."

A vietnami nyelv egytagú szavakból áll, egy-egy szónak pedig hatféle hang
súlya - jelentése - van. A nyelvalkatából következően az élőbeszédben is igen

,gyakoriak a rímek. Vietnamban tehát már eleve, szinte gyermekkorától kezdve
mindenki egy kicsit költő is. A népköltészet nem lezárt folyamat, hanem párhu
zamosan fejlődik tovább a műkö1tészettel, ugyanakkor hat reá, gazdagítja is azt.
Ismét Xuan Dieu-t idézve: "A népköltészet - a ca-daó-k világa -: egész líránk
alapja. Vietnam 1500 mérföldnyi, S-alakú tengerpartján, a fennsíkokon és a völ
gyekben nemzedékek hosszú sora dolgozott és küzdött, ismerte a boldogságot,
a szenvedést és a szerelmet. Az emberi élet érzései összefonódtak a munkával
és a harccal, a múló idővel és a táj szépségeivel. Ez éppúgy egyéni, mint kö
zösségi téma is. A vietnami líra közéleti líra, amelyben a politikai mondaníva
ló dominál, de nemcsak ez. Az olvasó a költőtől nem ritmizált vezércikkeket
vár, hanem verseket. Verseket költői képekkel, művészí megfogalmazásban. :És
ebben helye van az ember legbensőbb, legszemélyesebb érzelmeinek is."

Xuan Dieu ilyen költő. Mesterei között első helyen Shakespeare-t említi, az
után Dantét, Claudeit, de - mint mondja - "még nagyon sok európai és ázsiai
költő szerepelne a listán, Nguyen Du éppúgy, mint Puskin, vagy a magyárok kö
zül Petőfi, Arany, József Attila, Kosztolányi, Szabó Lőrinc, és így tovább, so
kan az egész világírodalomból." Szabó Lőrinccel egyébként még személyesen ls
találkozott, amikor Magyarországon jáI'lt.

Bajsa'" a sserelem tájairól

OROM

Mit.' hoztál életembe? Bimbót? Virágos ágat?
Nem. Te a tavaszt hoztad, jöttél fénynek, varázsnak.
Levélen harmat csillant, a hajnal tiszta cseppje,
ajándékos kezedből tavasz melege áradt.

Szél zummog a hegyekben, madarak füttye harsan,
fenyő zúg, s válasz csendül ezüst-húrú patakban.
0, sarjadó vetések! Hajtások sora zöldell,
és csöndesen zizeg ve suhan tovább a dallam.

0, hány virág korán hullt, zsákmányául az ősznek!

De veled a tavasz jött és újra kelti őket.

Sugaras éj idézi túzhelyednek varázsát,
s napjaim ragyogását selyemszálból te szőtted.

REMl1:NYSl1:G

Kétszer ígérted: eljössz, s én vártam rád - hiába;
kétszer hoztam virágot, és most - üres a váza.
Behinteném az ösvényt piros lótusz-szirommal,
házamnak küszöbétől - hozzád, a messzi tájra.

Megint egy nap, s én várlak ... Három év gond mögöttem.
Megint egy nap, s én várlak - száz évtől meggyötörten.
Tudom: nehéz a sorsod, mégis újra meg újra
nyítnám az ajtót, hogy jössz, és letörlöd a könnyem.

Sűrű köd, hideg égbolt ... S én, kedves, mégse félek:
akarat, vágy nem ismer mérföldet, messzeséget ...
Hallom a pihegésed, hangod puha zenéjét ...
Oly sok-századnyi könnyért ki vádolhatna téged?!
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BúcsúzAS

Orcád - a részvét, s mintha engem tükrözne, szánna~

ott látszom én, s a létnek száz meg száz villanása.
És oly egyforma. minden: a szerelmünk s az álmunk.
Ránk zuhog hömpölyögve a tavasz illat-árja.

Nem vallottunk mi arról, mit loptak el az évek,
de szótlan is beszéltünk, szívünk mindent megértett;
mint csónak, vitt az álom, vállam lett a vitorla,
te csöndben ráhajoltál, s az öröm a miénk lett.

Köszönöm, fiatalság, visszatértét e percnek;
köszönöm ifjúságod - ki dalolhatna szebbet?!
És megköszönöm, Élet, hogy láttam, ami rég volt:
tűnt tavaszom varázsát, tavaszát életemnek.

Embe,. a mindenségben

Gyökérből - fa; s gyökér itt a gyökér.
Esthomály - béke, árnyak sokasodnak.
Hosszan elnyúlik, messze visz az út.
Látlak, amint jössz, látom a hegyoldalt.

Arra kószáltunk. Megvan még a fa,
a gyökerek, az út - miként ha régen ...
De ködbe fúlt a csöndes esti fény,
s a hegy - mint füst - széthullt a messzeségben.

Jön majd egy éj, nyugalmas, ringató.
Visszatérünk, s velünk a tűnt barátok.
Öreg fánkhoz telepszik a sötét,
te rámtalálsz, s én megint rádtalálok.

Széles a föld, mérhetetlen az ég.
Minden ránk vár. Rakjunk fészket, szerelmem!
FÜ:szál, virág, kő nem felejti már,
mennyire szerettük egymást mi ketten.

EMLÉKEIMBŐL
EG Y E. K. E. G Y(JLÉS 19'37 TELÉN

Irta FABIAN DANIEL

Nem találok magyarázátot arra,. hogy az utolsó hetekben, hónapokban miért
ez az emlék lépett előre tudatomban. Valósággal lerohant. Naponta többször
foglalta le eszméletemet, múltat fürkésző emlékezetemet. Az egyesület neve is
talány ama emberének.

ötven éve alakult meg a Bartha Miklós Társaság. 1927-ben rámbízták a
szervezés és irányítás munkáját. Elkövettem azt a Bethlen kormány által meg
bocsájthatatlan politikai bűnt, hogy belépettem az akkor jelentékeny nevű író
kat és művészeket. Akiket az akkori politikai rendőrség mint veszélyes kommu
nistákat tartott számon. S figyelte működésüket, Az általam megszervezett elő

adásokon hitet tettünk a radikális földreform, a legszélesebb demokrácia, s a
munkásság béremelése mellett. Még alapszabályunk sem volt, a politikai rendőr

ség máris ellenőrzése alá vont bennünket. Az Országos Levéltárban olvashatók
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