
s már kusza vonalakká törtek
a terült asztalok a' tájak
1'ángó kín fedte be a völgye t
csokol« ajakra nem találtak

s a szférák ringató zenéje
recsegő rút zajokba roppant
szétfolyt a vakság feketéje
és újra koldus lett a rokkant

a hold lidérce megriadt
s a sugarát kereste
szökni készült a jaj miatt
fel az. élettelenbe

de ezüstjét ellopta már
egy bús vagány s azóta
az árnyékba lapulva jár
nem néz beablakokba

mert álom lett maga is álom
ps szemekről szemekre rebben
hogy túlvezesse a világon
kinek ágyat nincs aki vessen

kinek már vágya sincs e földön
ahhoz hajol fel azt karolja
hogy üres szívéből kitörjön
és elérjen a csillagokba.

BITTEl LAJOS filmkritikáival, fordításaival és verseivel a Vig_lia hasábjaia
gyakran találkozhattak olvasóink. Nagy formaművészettel munkálta meg sajátos
iróniájú, fanyar Impresszíonlsmusú, és sokszor filoz~'ifiai mondandóját a grotesZk
olltikájával láttató költeményeit. Formai és nyelvi kultúrájában éppúgy a Nyugat
hagyományait követte, mint gazdag műfordítói munkásságában, mely a közép
kori franciá~tól olasz reneszánsz költőkijn át" a modern líra szamcs nagy alko
tójáig ível. Eletének egyik legnagyobb, legnehezebb és legmaradandóbb teljesU
ménye volt Teilhard de Chardin Az emberi jelenség című művének kitűnő tol
mácsolása; ebben nemcsak kiváló nyelytudását, fordítói leleményességét bizonyí
totta be, hanem széles körű természettudemányos múveltségiit is. ötvenhat évet
élt, 1976. szeptember 12-én halt meg hosszas szenvedés után; hamvait október
2-án helyezték végső földi nyughelyére a Farkasréti temetüben.. A temetési szer
tartást Dr. Várkonyi Imre, a Vigilia és 'új Ember felelős kiadója ~'égezte, ba
rátai és munkatársai nevében Vasadi Péter búcsúzott el tőle.
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Irta SZILI LEONTIN

Bátorító levele boldoggá tett. Honnan sejthettem volna még akkor, hogy
első. regényern későbbi, a sors szeszélyéből váratlan' nagy sikere míly kiapad
hatatlan kútforrásává válik majd amúgy is magányra és elvonultaágra hajlamos
zárkózottságomnak, - de ez jóval későbbi téma. Regényem minden reklámot
nélkülöző megjelenése után kaptam ugyan egy pár elismerő kritíkát, bár töb
ben is elmarasztaltak abban (az általam nagyrabecsült Falu Tamás is), hogy
a történet feszültségét fokozza ugyan a régi női példaképektől merőben eltérő.

társadalmi osztályától lényegileg megvetett dolgozó nő születési adottságaiból és
kényszerítő körülményeiből eredő sok konfliktus, habár kétféleségének harcá
nan nem mindíg nevezhető rokonszenvesnek. Szóval vitákra épp elegendő al
kalmat adott a regény, de jelentős sikert nem hozott. Ambár bukást sem, mert
az első kiadás az utolsó példányíg elfogyott. Egyhamar azonban nem kezdtem
új regénybe, Nem a sikert keveslettem, de életem ez időben - minden falatért
nehezen megdolgozott, küzdelmes ifjúságom után - látszólagos nyugvóponthoz
érkezett, s most már megengedhettem magamnak, hogyautodidaktikus tovább
képzésemre egyre több időt fordíthassak. Tudtam, hogy aki írni kíván, sokrétű

tudást kell megszerezníe. Ezért jó· pár évig rengeteget olvastam : filozófiai. ze
nemúvészeti, irodalom- és művészettörténeti könyveket, szénirodalmat, prózát és
verseket, s ezalatt csak rövidebb lélegzetíi írásokkal jelentkeztem folyóiratoknál
és napilapoknál. (Meg kell jegyeznem, hogy zenei olvasmányaimat nagyi'észt
a mélyen érző és nagy tudású Prahács Margit válogatta ki számomra.)
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