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Németh László

így értelmeznem, féltése
killönösen megrendító s
nem lehetne valamelyik

Tisztelt Rafaela Nővér,

Nem felejtettük el régebbi gmtulációját és az ajándékot feleségem jó érzé-
sekkel őrzi. ,

Hogy most ismét ilyen igaz szavak1~al jelentkezett, végtelen'Ül jól esett. Úgy
érzem, magam sem kívánok többet, mint munkabírást és derűt. Ehhez pedig
valóban kegyelem kell.

Igaz jóindulattal, tisztelettel

\
Nyolcvanadik születésnapjára gratulálva kaptam ezt á választ. (Ratáelá nővér jegyzete.)

NÉMETH LÁSZLÓ LEVELE

Kedves Rafaela nővér,

köszönöm a medaillont, mint szereteie s tán szabad
jeIét; de még jobBan a két levélmásolatot; a Babitsé
mindakettő fontos irodalomtörténeti dokumentum is; 
katholikus folyóiratban közöltetni?

Hogy én a vallással hányadán vagyok, nemrég írtam meg a Református
J!:letben (Makay Miklós interjújában), melynek egyes mondatait az Új Ember
is átvette, sőt nemrég Nagy család című oorabommal kapcsolatban a Vatikán
rádióban is ismertették.

Abból, amit ott elmondtam, az is következi1e, hogy én az imádság erejében
csak annyira hiszek, amennyire minden erős vágyéban, amely megtisztult pilla
natainkban tör fel lekilnkból - mégis hálás vagyok annak (mert van egy-két
ilyen ember), a'ki azzal biztat, hogy imádkozik értem - erősítő gondolat ér
tünk aggódó emberek intim Isten felé fordult perceiben jelen lennünk.

Még egyszer köszönöm ajándékát és szeretetét, híve:

Sajkod, 1968. június lO-én.

IZES MIHÁLY VERSEI

Est láttam
(CSAKBERl1:NY)

Ahegyéien
t1Hérett, bordó som potyog,
hajlong a csenevész boróka.
A molyhos tölgyek erdejében
körül kerül, bolyong a róka,
és kertek alá sompolyog.

(AKASZTO)
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Hadat üzen a tél.
Az őszirózsákat besorozták.
Hullanak már a dáliák is.
A krizantémok hullanak.
(A győzelem stratégiáját
hóvirággal és gólyahÍ"rrel,
barkával, kankalinnal

tervezi titkon a tavasz.)
A temetetlen holtakkal teli
csatamezök, virágok tömegsírja
felett
tizenhatodik századi virágéneket
dudorászgat a szél:
Szikrázó porhavat.



ff tél fegyelme

Mire· vissza}ossz, lehull a hó.
Csak szürke felhők

résein szüremlik át a fény.
Halkul a szó.
A pálinkából kétszer töltenek.
'l'üzet gyújtanak és didergősen

összehúzzúk ruhájukat a nénikék.
Lovak orrából pára száll.
Odalcinn tél ragyog.
Bennem törékeny tisztaság.

FölcsiHagoz a dér, a hó.
Sirjában megborzong anyám,
s apám aszobafalra,
fehér mezőre néz.
A tél s magányos fegyelme
föllobogóz.
Vigyázz,
ha szikra pattan,
kigyújthatTéged is:
A tavasz készül a tét
minden rettenetében.

Mindenhori forradalom
Tavasz.

Deres s hideg még.
Hajnalra kipikkelyzik a 'L1aS.
Elfagy a kankalin.
Mégis: hiába bármi kin,
szenvedés, arcpirító szégyen;

legbelül

gyűlik s gyarapodik a szegények
országoló hatalma. 
Emberibbek az eszmék,
s fölkél a hártyás, üveg
- jég alól a dac: a füvek
örök forradalma,
s a főldre az első fecske árnya vetül már.

Ők os erő.eh

BUDA FERENCNEK

A betonba rést ütő füvek.
Az aszfalton át is fényretörők,

s amik úgy nyitnak itt asziken,
hogy a szélfújta, vízmosta rögöt
megkötik: - Ok az erősek.

Örökös, csöndes és szelid forradalomban
teszik a dolguk: Élnek. Szaporodnak.

MEZEI MÁRIA

BUJDOSÓ LÁNY (5)
AZ EGYSZEMÉLYES SZERETET-SzíNHÁZ

INTERMEZZO
(Liszt: Transzcendens f-moll etude)

A Bujdosó lány az f-moll etude szárnyán most elrepül Amerikából. Tudom,
Amerika nem azonos a három várossal, ahol megfordultam, a magyar emigráció
nem azonos az amerikai néppel, sőt a magyar emigráció sem azonos azzal a pár
ezer magyarral, akikkel találkoztam. De az a M. M., akit ők ünnepeltek, sem
azonos egészen a Bujdosó lánnyal.

Az 1953-as "Tanulj tőlünk Boldogságot" - Szeretet-színház álmom ősképét

idéző gyöngyöket: József Attila forradalmi verscsokrát (Mondd mit érlel, Anyám,
Mellékdal, Megfáradt ember, Ime hát megleltem hazámat, Fiatal életek indulója)
nem szórom szét sem a torontói Művész Színház megható igyekezettel és szere
tettel tisztára súrolt, sem a montreáli egyetem hatalmas aulájának impozánsan
közönyös színpadán, de a New-York-i iskola recsegő dobogóján sem.
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