
szakirodalomnak is hosszú időn át kiemelkedő alkotása lesz. Az ilyen alapkuta
tási anyag eleve klasszikus folklorisztikai érték, mely világnézettól függetlenül
közérdeket szolgál. Miközben amúltat-múltunkat hozza közelünkbe, a jelenben
népünk jobb megismerését segíti, elkövetkező tudós nemzedékek munkáját teszi
könnyebbé. A jövő tudományát segíti nagyon tárgyilagosan 1978 Magyarorszá
gában.
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Hódolat ifjúhorom höltőmesteréneh

Adjuk neki· hittel magunkat,
O mégis csak legjobb Kísértet•••

Ady: MenekliIés az Úrhoz

Beh kell nekünk az a nagy Másik Mert nőnek" csak bennünk az árnyak.
ki itt· van minden dolgok alján. Tükreinkből torz, idegen arc néz,
Beh jó valakivel beszélni, idegen fintor. Oly állhatatlan
ha életünk végleg elvásik. az emberben az ősi Allat,

Midőn a Legszeretettebbnek mely mindig a gyilokra leskel.
koporsóján döngőn dörög hant. Mentől több új csodát eszeliink ki
És nem hisszük: találkozunk majd létünk szent boldogítására:
s örvénye húz a Rettegettnek. közibénk kúszik tigris-testtel,

Mikor már nem is tudunk félni, s csodáinkat halálra váltja.
mikor már senki meg nem érthet, Eddig nem volt menekvés Tőle.

(elménkben Tejúton túli képek!), De most már nem akarunk többé
beh jó Valakivel beszélni! fuldokolni vér-, és szenny-árba!

Mert most már mindenestől vesznénk
egy Végítélet-robbanásba.
Beh kell nekünk az a Másik,
éltető Minden, végső Eszménk.

Á.lmomban üsenss

Hitted nemhíve Istened
- ott állt asztalodon a kicsi bibliád.
Hitted gyermekien: ha majd
meghalsz, még befogad szalmatetój'Ú ház,

s ott borozgat a gádoron
kékszemú nagyapád és ama; Berzsenyi
- majd tizennegyedik ki lőn

vértanú Aradon, ám mivel ezredes

volt "csak", rá kegyelem szakadt:
KUfsteinban tizenöt év, zörgő bilincs,
s főstőgette az arcokat,
kik közül sokat elvitt a hideglelés,

mint Vasvári szerelmesét:
klÓTmész-arcú leányt, őzike nagy szem'Út.
férfit szégyenítőn aki
nézett szembe Halál csontvicsorával ott.

Igy idézik a Szent Időt .
fön~~ s hallod szavukat, újra kicsiny

ftu, '"
Igy látlak, s hiszem is: te élsz,
és álmomban üzensz éjszaka harmatán.
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