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    Ajánlás 
 
    Szente Imre Találkozások című 
könyvéhez 
 
    Szente Imre költő, tanulmányíró, 
műfordító külföldön egyetemi tanár-
ként szenvedélyes elkötelezettje, őrző-
je a magyar nyelvnek. Költészetében 
egyik méltatója szerint „a nosztalgikus 
emlékek" játsszák a vezető szerepet. 
Szente Imre ma Svédországban él, s 
magam úgy látom, az említett „
nosztalgikus" emlékek közül épp a „
világvándorként" mindenüvé magával 
vitt - s nem csupán féltékenyen őr-
zött - anyanyelv önnön műveibe való 
beépítése a gondja. Kissé archaizáló 
stílusa élvezetes - ám csatlakozva 

mindazokhoz, akik a magyar nyelv hangzását is elkötelezetten-elhivatottan véde-
ni kívánják, s hol játékosan, de inkább szenvedélyesen, komolyan küzd ő is a ma-
gánhangzók életben tartásáért (nyílt e, zárt e, csupán egy példa) - mondatait előt-
tünk így teszi láthatóvá. S mi, olvasói, hamar rádöbbenünk, nem puszta játék ez - 
bár tudjuk, az ember leggyönyörűbb játéka, a lélektől a hangzásig, nyelve: az 
anyanyelv. 

Kalász Márton 
költő, író, a Magyar Írószövetség elnöke 
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    Ajánlás 
 

Bartal Klári Most mondom el című  
kötetéhez 

 
     Nagy örömünkre szolgált, hogy a  
„Tűznek születtem" válogatott versek után 
újabb verseskötetének megjelentetésére 
vállalkozott Bartal Klári, akinek verseit 
olvasva, úgy jellemezhetnénk, hogy az 
igazságot mindennél többre becsülő, tisz-
ta jellem. 
     Mit várunk e könyvtől verseinek olva-
sóitól? Hogy továbbvigyék azt, amit 
Bartal Klári örökségül hagy nekünk: az 
együtt élő emberek őszinte, kölcsönös 
tiszteletből, megértésből eredő, egymást 
hitben is erősítő szeretetét. 
    Nem a szenvedélytelen elvonatkozta-

tás, hanem ellenkezőleg a rokonszenves elmélyedés csendül ki verseiből, melyek 
szerves részei a történéseknek, kerete a benne élő eleven embernek. 

Az igazság keresésének előfeltétele megvan Bartal Kláriban, s ez, a minden 
ember gyengeségén felülemelkedő emberi komolyság. Aki verseiből felfogja a 
lényeget, az megértheti egyéniségének példamutatását, és az emberi küzde-
lemnek - még mindig telve cselekvő akarattal - tettekre sarkalló erejét. Azt, hogy 
a teljes értékű élet nemcsak az anyagiakért folytatott küzdelmekből áll, de sokkal 
inkább az együttérzésből és szeretetből környezetünk, barátaink iránt. 

Stílusa egyszerű, az érzelmekre is hat, de az értelmet is igyekszik megragad-
ni és mozgósítani. Sajnos a mai embereknek nincs már idejük hosszú értekezése-
ket olvasni, de remélem lesz olyan, aki szentel arra néhány percet, hogy a versek-
be foglalt mondandókon elgondolkozzék. Mert gondolkodásra késztető e verses-
kötet. Olyan eszmélődésre, amely lelkiismeret vizsgálatra, majd önmagunk elkö-
telezésére vezet. Aki kész arra, hogy az olvasottak alapján továbbfűzze gondolata-
it, hajlandó szembenézni saját életével, és meghallani Istennek hozzá intézett 
csendes kérdéseit, az nem feledkezik meg többé lelkéről és Megváltójáról. 

Eleven, őszinte, becsületes írás Bartal Klári újabb munkája. Szabatosan, 
közvetlenül, a hétköznapok nyelvén szól, érthető formában az örökigazságokról. 

Jól jár, akinek kezébe kerül e verseskötet. 
Stekinger József 

 


