


A paraszt szdnt6f6ldi€vel vesz6dik,

Gondozza iiszAgAt, ad6t fizet,

Kdlykiiket nemz, hogy b6resk€z ne kellien.

E,s sors6t a tei fua szabia meg.

A KOLDUSOPER A ZARODALA
Scblussgesang aus der .Dteigroscben'Oper

Ne kiizdletek kis iogtiptdsok ellen,

Hideg van, irgyis elfagynak hamar:

Hiszen hom6ly s kemdny fagy terpedez lenn,

E v6lgyben itt, hol egyre zeng a iai.

A nagy rabl6kra csapiatok kegyetlen,

S 6ket pusztits6tok ki nYomtalan:

llom6ly 6s fagy miattuk terpedez lenn,

E vdlgyben itt, s miattuk zcng a iai.

BERTOLT BRECHT r898-ban' Augsburgban

,ziif"r"". Eredetileg otvosnak k6sztilt' Az els6

vil6eh6borf idei€n orvostanhallgat6-asszisztens

;;f,-- 
"*t 

katonak6rh6zban; itt ismerkede*

;; al' i-pe,i"lista h6boni botzalmaival-

i.Jetara 6lminveit kegvetleniil leleplez6 ver-

r"f.i"" e. drAmikban dolgozta fel'. Erdekl6-

d6se egvre ink6bb a dritma' a szinpad rele

,Joioir. A k6t vildgh6bori k6ziitt mint

*t"iiri r.ndez6 miikddiitt Reinhardt' mald

pir.",". szinhlzhbarl M6r fiatal Eor6ban

.r"-i"i"ta"f. a polg6ri t6rsadalommal' de

"rut 
u tt"r"ut 6vek v€gdn iutott el a marxista

tirsadalomszem16lethez' A hitlerizmus elol

,0,,-f- emigrdci6ba k6nyszeriilt' Bei6rte
-(;;;r- 

€s Es-zak-Eur6pdt, eljutott a Szoviet'

"ili, 
et az Amerikai Egvesiilt Allamokba

ir.-a ma*aik vil6gh6borri utdn visszat6rt ha-

zAl6ba. A N6met Demokratikus Kiiztarsaseg

roii-i"", u".t,nben szinh6zat bocs6tott rendel-

k"zerlr"; itt mutatta be darabiait - sai6tos
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rendez6i stilus6ban - az filtala szewezett
szint6rsulat: a Bediner Ensemble. A Betliner
Ensemble-t azonban nem sokdig itlnyithattai
r956-ban - y8 €ves kor6ban - meghalt,
Vetseinek legf elent6sebb gyiiitemtny ei : H aus-
postille (HAzi postilla, ry25), Songs aus der
Dreigroscben-Oper @alok a Koldusoper6b6l,
rg4g), Hundert Gedicbte, ryil-ry5o (5z6z vers
r9r8-r9to, meglelent l95r-ben).

Antol6gi6nk anyagAt f6Ieg a Hundert Ge-
dicbte cimii k6tet alapiAn 6llitottuk 6ssze, az

eredeti sorrendet mestartva,



t2

S nyolcvanegy mondrist kapott az ember

A fift6l egyik hajnalon.

S a kis ritraval6t megk6sz6nve, menren

Kanyarodtak a sud:ir feny6n6l f6l a

Isziklaoldalon.
Illend6bben ki tehet vaion?

13

M6gse csak a mesterd az €,td.em,

Kinek k6nyviink fedeldn nevet

Mert a b6lcst61 b<ilcsessdg€t el kell venni

Isz6pen.
Ez meg 6pp a v6mos 6rdcme:

6 itatta v61e le.

A KOMMUNIZMUS
DICSERETE
Lob des Konzmanismas

Esszer(i, mindenki meg6rti. Kdanyii.

V6gre is nem vagy kizs6km6nyol6, felfoghatod'

Hasznos szilmodra, €rdekl6dl6l ut6na.

Az ostob6k ostob6nak hivi6k, 6s szennyesnek a

Iszennyeselc

Ellens6ge szennynek, ostobas6gnak'

A kizsdkmrinyol6k gazs6gnak hivi6k.

De mi tudiuk:

A gazsdg v6ge 6.

Nem esztelens€g, hanem

Az esztelens€g hal6la.

Nem a tal6ny.

Hanem a megold6s'

Amaz egyszerii dolog.

Amit neh6z csin6lni.
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Az il|& S,4ndor leigAzta Indi6t. ,

O maga tette?

C€zAt gy6z6tt a gallokon,

Nem volt-e lBgaldbb szak6cs vele?
Spanyol Fiildp sirt flott:ija pusztul6s6n. I

Mds senki nem sirt?

Mdsodik Frigyes gy6z6tt a h€tdves hriborriban.
Ki gy6zdtt raita kiviil?

Laponkint egy-egy gy6z,elem.

Ki f6zte a gylzelmi lakom6t?
'Iiz6venkint egy-egy nagy ember.
Ki 6llta a kiilts€geket?

AhAny, adat,

Annyi k6rd6s.

LEGENDA ARROL, MIKENT
KELETKEZETT
A TAO TE KING,
AMIKOR LAO.CE
EMIGRACIOBA MENT
Legende zson der Entstebung des Bucbes

Tao Te King

r

Hewen€ves volt m6r €s tiirddiitt'

V6gyott megnyugodni szerf616tt.

Mert a i6s6g a vil6gt6l riira cihel6ddtt,

Es nyom6ban a gonoszs6g meger6s6diitt.

tl6t a b6lcs sarut kiitOtt.

Ami kellett, zs6kba dugta reridre:

I(eveset bdr, m€gis eleget.
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A pip6t, mondiuk, mit szivott estelente

Es a kiinyvet, mit bting€szgeter.

N€mi feh€r kenyeret'

3

Orvendett a viilgynek, s mriris elfeledte,
Amikor az it a hegyre t€rt
Okre a friss zdldet vigan hersegette,

Lassan ringatvdn h6t6n a v6nt.

NCki megfelelt azdrt.

Am aegyednap f6nt a sziklahiton
Odadllt el€ egy vdmszed6:

- Vdmoland6 holmi? - Nincs, bar6tom, -
- Mester volt, tanltort - sz6lt az ifji )

Etthetett bel6le 6, '. [likiirvezet6'

5o

I

Huncutul a f.€tfi odavhgiat

- Ki is siitdtt valamit e v6n? -
A fiu meg: - ltzt, hogy a viz, gyenge bAr, kivhiia

A kiivet is - €rted? - i6szet€n.

Gydz a l6gy 6s enged a kem6riy. -

6

Hogy az id6 kfuba alkonyig se vesszen,

Megn6gatt6k most az ATlatot.

S egy feny6ndl tovatdntek mit-mAt mind a keeel,

S fdlkuriant a vdmos ekkor: - H6, meg:illiatokl -
Valami feidben ituhatott.

- Hogy is 6llunk, iireg, ama vizzel? -
Sz6lt a mester: - L6tom, €rdekel. -

22* 31 5r



Az felelt: - Csak v6mszed6s a tisztem,

De, hogy kit ki gy6z le, tudni szintdn 6rdekem.
Mondd meg hdt nekemt

e

Dikt6ldl Es maid a fi:6 leitial
Ilyesmit az embet nem visz el.

Akadsz nrilam tintira, papkra

S vacsordra szintdn: itt lakom k6zel.
Beleegyezel? -

o

Az megfordult, ott allott a vdmos:
G6nce egy-folt, 16ba meztelen,

Homloka mdr iisszevissza r6ncos.

Gydztest l6t? Az agg i6l tudta: nem.

- Te is? - morgott csendesen.
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Udvatias k6rdst megtagadni

Az iireg m6r kiss€ ttl 6reg'

- M61t6 vdlaszt illik annak adni,

Aki k6rdez - mondta. A firi meg: - Az id6 is'

- J6, maradiunk kevesetr - 
lhiiviisebb' -

II

Es a bdlcs az 6kt6r6l lesz6llott'

Tolluk h€t 6116 naP sercegett'

Es a v6mos hordta 6tkiik (s k6zben csak

E sy -e sy csemp6szt, n,,'*"f t}| low 

arazotr

S azt6n v6ge lett.rl

i
0
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S nyolcvanegy mond6st kapott az ember
A fi6t6l egyik hajnalon.
S a kis rlttaval6t megk6sz6nve, menten
Kanyarodiak a sud6r feny6n€l fiit a

Illend6bben ki tehet vaitrn?

rt

M€gse. csak a mesterd az 6rdem,
Kiaekrk6nyviink fedelCn nevel
Met't a bdlcstdl b6lcsess€g€t el

Ez meg €pp a v6mos €rdeme:
6 itatta v6le le.

A KO.M]MUNIZMUS
DICSERETE
Lob d.es. Ihwaanismus

Es,szerfi, mindenki, meg€rti. Krianyfi.. :

V€gre is nem vagy kizs6km6nyol6, felfoghatod.

Hasznos szfimodta, €tdekl66;61 rrr6n;

Az ostobrik ostob6nak .hlvi6k, €s szennyesnek.a

. i [spenlyesek

Ellens6le szennynek, ostobasdgnak.

A kizsrikm6nyol6k gazs6gnak hlvi6k.

De mi tudiuk:

A gazsdg vege 6.

Nem esztelens6g, hanim

Az esztelens€g hal6la.

Nem a taliny.

Hanem a megold6s.

Amaz egyszerii dolog.

Amit neh€z csinrilnit

I
rl

i

Isziklaoldalon.

kell venn-i

Isz6pen.
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Vdlogatta €s szerkesztette

HAINAL GABOR

Fordltotta

CSORBA GY6Z6

r959
EUROPA KONYVKIADO BUDAPEST

TARTALO M

Nagy f6kra m6szni .

A k6szs6ges term6szet .

A kalmdr dala

llulrasulykol6 leiny dala

A vil6g nydiass{gtu6l

flml6kez6s A. Mdritua . .

Ittgen

A mank6k .

KnrCnek a f.6tfi Bahk6l
RlJlcs6dalok

A szeg6ny B. B.-16l ,

Avizbeftftleuny. ". : : : :

Dallada az asszonyt6l €s a katonrit6l

I.egcnda a halott katon6r6l

NCmet anya dala

Egy olvas6 munk6s k6rd6sei .

l,cgenda arr61,', mik6nt keletkezett a

Tao Te King
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,X' A kommunizmus dics€rete .

Hohfitrirsaimhoz

1938 tavaszin
(t/ 

-
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1940

'ft- 'sa'' A gonosz iiatca
Egy kinai teagy6k€r-oroszl6nra

,[ Tanukam

*/:X. A kdtked6

" Y A gondolat a klasszikusok mriveibenj\ 
Iddzet

;^- Mao dala

,, A pataszt sz6nt6fiildi€vel vesz6dik .
.l( A Koldusopera z*(dala

Nibdny sqd Bertolt Brecbt1l .

I

Bertoit Bre"cbt
(Idgd-rgto)6z

6+

6S

66r
67 L/

68
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t9.284r Athenaeum Nyomda, Bp. (F. v. Soproiri B€la)

A kiad4sdrt felel az Eur6pa K6nrykiad6 ig*gat6ja
Fetel6s''szerkeszt6: P6kozdy Ferenc

{ srafikai kivitelez€s YargAtE Utay Etika munk6ia

I K€pszerkeszt6: L6ng P6lnE

M6szaki veet6: Sikl6s B€la

K€szfflt ,4oo p6ld6nyban, Lst (l^h) iv terigdelembep,

a Di6sgy6ri Paplrgy4r famentes, pelyhes, rongytartalmi
- 

PaPitos6r


