
244. tudatos... (olvashatatlan szó)
261. Tanítások! - idézni!

kamasz-tanítások
269. tömörítés!
270. belső ellentmondás!
283. munkásköltő !
293. lázadás - eretnek
29·1. ! (azt a mozzanatot tartotta fontosnak, érdekesnek, hogy a Nem én- ki

áltok után József Attila nem igen írt - mint Szabelesi Miklós fogalmazza 
"tiszta expresszionista verset".

298. lázadás!
Talán e rövid jegyzet is jelzi, hogya mai irodalomtudomány egyik nagy

problémája az anyaggal, a feltárt kutatási eredményekkel való szüntelen vias
kodás. A tudós ismételten szembetalálja magát a nagy kérdéssel: mennyit mond
jon el kutatásaiból, vajon ha teljességre törekszik, nem válik-e mozaikszarűvé

a kép. Ugyanakkor vannak még jórészt feltáratlan, csak részletkutatásokból is
mert korszakai irodalmunknak. Rónay György véleménye Sflerint ezekről min
dent el kell mondani, s minden adatot lehetőség szerint egységes képben kell
hagyományozní az utókor számára. Ezért értékelte Szabolcsi Miklós könyvét is.

HALASSY ADRlEN VERSEI

Éltető - Sirató

ELOTTE
(Szécsi Margit-est az Angelikában)

Jaj, éltessiik Oket a Gyönyöriiket,
lengjen a szeretet-körtánc.
Ily libanusi köztúnk nőtt ikerágra
aggassuk végre értő örömünket.

Mi már csak jajjal éltetünk,
oly félve szeretünk.
Cirógatásra elbénult karunk,
szaggatni tudjuk már csak
gyászos öngúnyánkat.

NAGY LASZLÖ

Jeges idők enyhületével
Mhullás érkezett fejedre.
Keretbe vette metsző kék szemed,
amely mögött olvadhatatlan
jéghegyek fehérlenek.
A tisztaság az éleket
acél keményre edzi.
Fagypont alatt csikordul hangod
ha föntről szóra indul,
de olvadásba hajlik völgyet érve
és zöld riigyet [akasztoa zúdul.

1977 március
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UTÁNA

Mint most a könny patakzik
a testből szállt után.
Botja lett zászlónk rúdja,
kitűzzük azt a csúcsra.
Fennakadt szavainak tornyán
fütyülhet már az orkán.
Mi pedig tátogó ajakkal,

,ne merjünk szólni hanggal

Amott repül egy angyal.

1978. január 30.

"Falképek a középkori Ma:l:yarországon"

Korszakokat meszelnek át az évek,
alatta pasztell-mosolygással élnek
hittől sugárzó ikon-arcaink.
Keressük mindég régi képeinket is.

o Kaparjuk lázasan a falfesték porát,
a Szárnyas korszak újra megjelenjen,
mutassuk fel a fakult arcvonást.
Ne őrizzük a múltba zárva őket

mentsük meg láttatásra forma-títkaik,
amint naivságuk a fénytől kábulatban
szégyenlősen előmerészkedik.

Az értő véső tépje szét a réteget
amely előző énüket takarja.
Tudom vakolnak védőn őrző századok,
de feltámadásukért hasad meg a fal.

Egyszerű örömteli ének

Híva két kéz égre nyúlva,
betonujjal integet,
falvak tornya hivogató
lendületre ismerek.
Istenháza lett az új lak,
lázba jöttek hívei.
Oly vonzása van a helynek,
öröm felé tartani.
Úgy épült mint fecskefészek,
íveiben csalhatatlan hit feszül.
Homloka az égre nyílik
így keresztet szívre tűz.

ZÖldreményű képsugárzás
üvegmozaik ritmusán,
Jézus életének titkát
felmutatja ablakán.
lma tölti, ima járja,
felszenteli sok fohász.
Hazatértünk ....:. úgy szeretjük
Mindenszentek templomát.


