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Virágos temető

Elfeledett dunántúli irodalom
A cimet Váth János 1927-ben megjelent antológiajából vettem kölcsön. A ivem~
zetiékek című dunántúli irodalmi vállalkozás tízéves '[ubíleumára jelent meg
ez az antológia. 1917-ben - még az első világháború viharában - indult el ez
a vállalkozás: Váth János, Kocsis László, Finta Sándor és Osz Iván kezdeménye
zésére. Váth János az antológia Tíz év című előszavából - a szellemi indíték
mellett - az egész vállalkozás lényegére lehet következtetni. "A: Nemzedékek 
írja Váth .János - betöltötte életének tizedik évét s eljutott a harmincadik. köte
téhez. Vidéki, tipikusan dunántúli vállalkozásnál ez ritkaság. Ha e kötetek között
szemlét végzünk, elmondhatjuk, hogya java része többre termett. Mint a feje
zetek élére szedett Irodalom Igazolja, volt erkölcsi diadala s virágaratása az egyes
szerzőknek. Ha azonban el is jutottak egyesek a fővárosi bemutatásíg, sőt tanul
mányszerü észrevevésig, alapjában eltemette őket a Vidék. Egy valóság, hogy ál
talában a legtöbb kötettel szereplők iránt volt a legnagyobb a kritika érdeklő
dése."

A további összegezésben azután Váth János azt il'ja, hogy az antológia hom
lokára a Virágos temető cím illik legjobban. "A temetőben - folytatja - nyu
gosznak elég bőven szárnyaszegett indulások és betöltetlen remények a külön
bözö hantok alatt. Uralkodó itt a kolostor csendje, balatoni nádak suttogják be
a levegőjét és tőszomszédságában reng a lehajló kalász, rezg az örök árvalány
haj, ha sokuk íróját példázza is a hervadt tulipán. Megfér iM a Robinson szige
tén az álmok szekere s a tiszta mecseki csend a Balaton levegőjével. Az arany
ampolnában tiszta bor buzog."

S ha a második világháború kitöréséig - a vállalkozás megszűnéséig

negyven kötetre szaporodott is a Nemzedékek könyveinek száma - több értékes
irodalmi, képzőművészeti es művelödéstörténetí írás közül - mégis a négy ala
pító írói arcvonása rajzolódik ki.

• Váth János a tízes évek közepéri Zalában a vasúttól, postától eldugott Örsön
tanítóskodott és ott malengette a könyvkiadás tervét. Tapasztalat szerint - ab
ban a korban jelentősebb irókra is jellemző volt - saját kiadású könyvekre
gondolhatott, főleg előfizetések gyűjtése alapján. Hogy miért Nemzedékek lett a
vállalkozás címe? A saját kiadás leplezésén túl - talán üzleti érdekből, de még
inkább a korban, törekvésben azonosuló íróbarátok összefogása jellemezte a
Nemzedékek elindítását. A szervező, az összefogó, a Kazinczys levelező - 10 fil
léres levelezőlapokon - kétségtelenül Váth János volt. A kötetek válogatása, el
fogadása azonban már az alapítók közös döntésén múlott. De ez kezdetben nem
is okozott különösebb gondot. Indításnak Váth János Prohászka Ottokár Hervadt
tulipán, örök árvalányhaj című cikksorozatát érezte erkölcsi erőforrásnak. Azután
sorra következtek az alapítók kötetei. Az első tíz év 30 kötetéből fele Váth
János, Kocsis László, Finta Sándor és Osz Iván munkái voltak.

A Virágos temető bevezetőjében említetj, kör is (tájegységek szerínt) ezek
nek az íróknak jelentősebb könyvcímeire utal: Váth János Pannon tenger csillaga,
Kocsis László Kolostori csend, Aranyampolna, Finta Sándor Robinson szigetén,
Osz Iván Lehajló kalász és mindenekelőtt: Prohászka Ottokár indító kötetcímére.

Ez a fedőnév (Nemzedékek) azonban akaratlanul is szellemi mozgolódás in
dítékát jelezte. A nagyváradi Holnap már jeladás volt a vidéken éledező fény
gyújtásnak a: főváros egyre erősödő központi törekvései mellett. Tudatosan írom
azt, hogy meüett, hiszen a decentralizáció nem a főváros ellen irányult, hanem
az egységes magyar irodalom kialakulását akarta szolgální. Nem kiszakadást'; ha
nem a "tájak mindivel" való találkozást, ahogy Babits is fogalmazta. így Váthék
mozgalrna áka ratlanul is tágabb perspektívát kapott, ha céljuk kezdetben a fő

városi monopólium, - vagy inkább - mellőzés ellen irányult is. Mert már a
múlt század végén (még inkább Adyék idején) Budapest adta az igazi érvénye
sülés lehetőségét. A Nemzedékek tehát 1917-ben szinte megelőzte az 1920-as tria
noni veszteség fordulójával az elcsatolt területek - Erdély, Felvidék, Délvidék

önálló irodalmi életének kibontakozását. Természetesen itt nem az egységes
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szellemi élet, a magyar szó megőrzésének Iétéért. hanem az egyes írók érvé
nyesüléséért folyt a küzdelem. Két út állt az Író előtt: a főváros felszívó kohója,
vagy a vidék "temetője". A példák sora igazolta a széljárást; csak Adyék nem
zedékéből elég utalni a vidékre szorult Juhász Gyula esetére. A század elején
ez még nyomasztóbb állapot volt, mínj a 30-as években. Juhász Gyula még Sza
kolcan sóhajtozott a pesti színház fénye vagy a Puccini-opera szépsége után. Ez
később - a rádió korszakában - már a tágabb szellemi lehetőséget hozta el a
legtávolabb vidékre is.,

Az irodalmi szervezkedés (könyvkiadás, lap, folyóirat) tehát a saját portáért,
ci saját szóért történt vidéken is. Mert az író a maga bőrén tapasztalta, hogy
Budapesttől távol: megreked, nem jut el az olvasókhoz. Pedig az író azért ír,
hogy "látva lássák" és szeretné "hogyha szeretnék".

Az országhatárokon túl kibontakozó (ismeri) irodalmi élet mel lct t hogy is állt
Dunántúlon a helyzet? Utaljunk a sajátos dunántúli gócokra. Babits Mihály egyik
<zóp t.inulmányábol idézzük: "Dunántúl Magyarország legváltozatosabb tája 
él dunántúli ember éppúgy megkaphatja a hegy-völgy, mint a róna könnyed be
nyomásait - s azonkívül enyhe, nyájas, utazásra csábító vidék. Irodalmi érint
kezés, apro irodalmi gócok a Dunántúlon hamar fejlődhetnek." A továbbiakban
ezt olvashatjuk: "A Dunántúl enyhe kék vidék, hasonló legszebb részeiben Há
l lához, Firenze környékéhez. Nem csoda, ha a dunántúli írók állnak a latin
konnyedséghcz legközelebb," Ez a megállapítás a múltra vetítve: Janus Panno
ruustól Berzsenyi, Vörösmarty, Jókai, Babits vonaláig terjed a 20-as óvekig. (Az
után már új csillagképek alakultak ki: Illyés Gyula, Németh László, Kodolányi
János, és mások fellépésével a 30-as évekíg. Később pedig Weöres Sándorral, Ta
káts Gyulával kezdődik egy másabb, frissebb kirajzás Dunántúl tájairól.)

Babits- és Illyés-vonal között volt tehát egy háttérben élő és ható irodalom:
a Nemzedékek egyik vonulata. A nagy csúcsok rnögött szelídebb Iankák, virágos
tájak, a szépség, a sajátos dunántúli szó énekesei és mesemondói. Már a 30-as
években a szombathelyí Falurh Ferenc irodalmi társaságban való elnöksógern
idején láttam: Szombathely egyik jelentős nyugati végvára - Pécs, Sopron, Győr,

Székesfehérvár, Kaposvár mel íett - az irodalmi életnek, és beszéltem Illyés Gyu
Iának erről az értékes íróí háttérról. Ez pár év múlva az általam szerkesziett
Írott Kő círnű irodalmi és művészeti folyóiratnak is fontos írói bázisa lett. Hogy
is kötödtek ezek az írók a Babits idézte dunántúli "kék vidék't-hez i Váth János
bölcsőhelye a csodálatos Balaton világa - hosszú életpályája is a Balaton körül
zajlott le -, Kocsis László a legősibb tájról, az Örségből indult el, Finta Sán
dor a győri három folyó tájáról, Osz Iván pedig a kétezer éves város (Savaria),
Szombathely szülötte. Írásaik ihletője is a megjelölt tájak világa, szépsége, népe:
nyelv és tartalom kisugárzó erejével. Ízig-vérig fölszívták magukba Adyék (külö
nösen Kosztolányi és Juhász Gyula) költői újftásának gazdag inspirációját. Váth
János pedig a Baláton világának flóráját, faunalát örökítette meg olyan reális
színekkel, ahogy Tömörkény István a szegedi tanyák homokvilágát hozta felszínre
a XX. század valóságá val. Hogy az új irodalom miként hatott rájuk: 1920-ban
Szombathelyen - a Holnap mirrtájára - Tavaszi könyv-et adtak ki hét költő

közreműködésével. Még női poétajuk is akadt. Mindez persze nem értékhasonlí
tás, inkább a jelenség összemérése.

Ezek a költők, írók indulásomkor a Nyugat nagy sugallót mellett - nekem
pályamutatóim voltak. Első verseimet (Öreg szilfa árnyékában) 1926-ban Finta
Sándor segítségével küldtem el a Tevan-nyomdához. Osz Iván, Kocsis László köl->
tői barátsága halálukig hozzájuk fűzött. Az első igazi Balaton-élményem pedig
Váth János Nádi farkas círnű regénye és elbeszélései voltak. (A Balatont csak
a 20-as évek végén láttam Zalai Tóth 'János építész és festőművész barátom
társaságában, Badocsonytomajba lútogattunk el a balatoni szinek és fények naay
varázstójához, Egry Józsefhez.)

Évtizedek futottak tova, a Némzedékek költőinek, íróinak műve kiteliesedctt
és lezárult. A Váth álmodta "virágos temető" hantja takarja alakjukat. De ő és
valamennyien hitték, hogyatemetőből is van "poraiból kelő Phőnix". Ez a teme
tőjárás - sajnos - elég fájdalmas. Finta Sándor nevét még az 1963-ban kiadott
háromkötetes Magyar Irodalmi Lexikon sem említi. Sírja is virágtalan a szombat
helyi temetőben. Osz Iván neve is feledésbe merült. Kocsis László halálakor
összeállított Aranyampolna címü válogatott kötete még vár a kiadásra. Igaz, a
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A nagymindenség alagútja
Ez a magányos, csendes utca.
Az alagút kék boltívén
Reszket a sok kis égi fény.

szülőföld becsülése és szeretete több: Rábagyarmaton utca őrzi nevét és a régi
lanitólakban (édesapja volt iskolája) emlékszoba őrzi költői hírét. Váth János
régi munkahelyén, Balatonalmádiban pihen. Irói hagyatékát, műveit, levelezését,
kony vtárát a Veszprém megyei múzeum vásárolta meg 1979-ben. (Az anyag 
tudtommal - ma sincs Ieldolgozva.) De lényegesebb volna írói műveik váloga
tott, maradandóbb részének napfényre hozása, hogy írásuk "falat kenyér" legyen
- Osz Iván verse szerint - u maradék számára.

*
Vá/h János (liHl7-1962) u Balaton-vidék U·OJU. Szegény halász szülők gyer

rncl:c. tanító, majd iskolaigazgató volt Dalatonalmádiban. Irásaiban a víz világa,
u halászélet ősi szépsége szólal meg nagyon egyéni, ízes nyelven. A Nádi farkas,
Szirtomtás regényei mellett Ungok, nádak, rónavizek, LápvHágban stb. elbeszélé
sei n túl összegyűjtötte a Balatonról szóló költők verseit. A Balaton kultuszának
él század első évtizedeiben senki nem tett nála nagyobb szolgálatot. És szomorú:
egyetlen balatoni "írói kalauz" sem említi nevét és jelentőségei. Irásait a 20-as
években él Balatoni Szövetség tíz kötetben adta ki. Egyes írásait németre, olaszra,
lengyelre, románrn fordították. Első kötetéről Schöpflin Aladár a Vasárnapi Ú j
>ágban tárcát írt. Supka Géza pedig a "magyar Provance Mistráljának" nevezte.
Nemcsak a kor - kínzó szociális problémáival -, a társadalmi háttér, a néprajz,
cl letűnt halászélet, de a bazalt tömörségű nyelv, a gazdag göcseji és veszprémi
szókincs is értékek Váth János művében, A már említett Nemzedékek Iétreho
/.á'ia pedig az írás-szolgálat szép vonásával gazdagítja művét. Egy válogatott "hal
paprikás" (elbeszélésgyűjtemény) ízelítőt adna műve szépségéről és Balaton-sze
rétetéről.

Finta Sándor hírlapíró és tanító (1889-1950). Verseiben (Rettenthetetlen ólom
katona, Robinson szigetén, Forrásvíz) meleg biedermeier-hangulat érződik, Kosz
tolányira emlékeztető verszenével. A család költője volt, ez főleg prózai írásaiban
érvényesült (Szenvedés, Az ember egyedül marad). Rózsavár című regényében a
régi (10-es évekbeli) Szombathelyről rajzol finom, maradandó költői képet. Sza
/cáHas kitykirity regénye szülővárosa, Győr emlékeit idézi. Legjelentősebb regé
nye a Vásárosok - a letűnő kézműiparosok (édesapja csizmadia műhelyével) - hi
teles korrajz Gárdonyira emlékeztető tiszta, friss hangjával. Kiadatlan maradt Mar
ttaréta círnű lírai regénye, malyben Adyék indulását és hatását fogalmazta meg.
Emberi portréja is tele meleg színekkel. Első esszémct 1923-ban róla írtam: útra
indítasom emlékéül. Egyik szép verse ma is fülemben cseng:

Van úgy, hogy lelkes cimborák
Segítik inni Somló óborát,
Kedvesre szépül minden sors-szeszély,
S az ember mégis hallgat, nem beszél.

(Van úgy)

Osz Iván (polgári neve: Dr. Mészáros Hugó, 1892-1969) a kisváros poétája,
ahogyafranciáknál Francis Jammes. Hogy ehhez a hírhez nem érkezett el: az
magyar sajátság is. Indulása közös Kocsis Lászlóéval. Már diákkorukban együtt
adták ki Szombathelyen első kötetüket Rőzselángok címmel. Osz Iván mindvégig
a magyar kisváros világát, életét énekelte meg, Juhász Gyúlás szomorúsággal.
Verseiben ugyanazok a színek élnek dunántúli változatban. Csöndes, szomorú vá
gyak és nosztalgiák :

Tudom, sohsemjuwk ki innét,
Tudom: magam leszek csak mindég.
Nyomomban márciusi szél,
Távol előttem messzi tél.

(Kisvárosi utcák között)

Költői világa a szerelem, a szépség áhitata, a család, a kenyér, az ősz, az
elmúlás bánata. Visszatérő képei; a kisvárosi korzó, a fasor, a liget, a csillagok
fénye, a titokzatos messzeséz. Olyan ez a poézis, mí nr egy duruzsoló meleg kan
dalló. Tűzéhez oda lehet bújni, lehet benne bízni, álmokat idézni, könnyeket sír
ni és letörölni.
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A Lehajló kalász, a Lélekharang, Úszi este című verseskötetei érdemtelenül
kevés sikert hoztak neki. Pedig sok rokonvonást érzünk ezekben a vidéket idéző

versekben Nadányi Zoltán verseivel. Egyik kritikusa így írt költészetéről: '"Osz
Ivánt nem biztatjuk vidámabb hangokra, mint eddig cselekedtük. Ö ennek il

szornorú nemes hangnak minden kétségen felülállóan kivívja majd irodalmi jo
gosságát."

Szépprózai rnunkáíban: Ösi rög. Kárhozat (regények), valamint a M el i t ta,
Mind egyformák? cimü novel lái szintén a vidéki kisváros világáról, embereiröl,
szociális és lelki válságairól adnak nagyon egyéni, lírai hangulatú képet. Van
valami krúdys elvágyódás ezekben az eseménytelen, inkabb hangulati finomságú
írásokban. Ősz Iván a Nemzedékek írói közt mégis il Iírát képviseli. Szornbut
hely irodalmi életében - a két háború között - jelentős szerepet vállalt, az
[TOtt Kő círnű folyóiratunknak is társszerkesztője és minden kulturális törekvés
(hivatali beosztásából kifolyólag is, mint a város főjegyzőjc, majd polgármestcre)
lelkes támogatója volt. .

Élete alkonyán nehéz körűlmények közott élt, de a költészet égi tüze mind
végig megóride szívében a szépség szcrctetét. Hagyatékában több kötet verse
vár kiadásra. Az öregedés, a szenvedés nehéz próbái ról vallanak ezek a kötetek:
Hull már a hó (1955), Utolso állomás (1962), Örök nyugvóhelyem (1964), Hir[in>
getegben hullott falevclelm (1969).

A költő élete műveiben él tovább. Az olvasó magányos óráiban leemel egy
-egy könyvet a könyvespolcról és kedvesköltőjével társalog. Osz Iván méltó
erre az odahajló szeretetre. Tíz megjelent kötetében - és bizonyára a fiókba
zárt verseiben is - van ilyen örökhagyó írás. Idézzük talán legszebb kötetének, a
Lehajló kalász-nak címadó versét:

Teérted bontottam kalászt,
Vágj bátran kezeddel belém!
A sors egy nyár s mindennek vége
Egy nyárnak érett reqqelén.

Sorsnak egyforma mindegyik!
Virág lehettem volna tán,
De elhervadtam volna úgy is
Ruhádon egy bál-éjszakán.

Igy? Leszek áldott kenyered,
Sziirke napokon szürkeség,
Vágynak - kevés, de élni rajtam,
Csak élni, ehhez még - elég.

Elhagyhat minden, ami jó,
Minden, mi valamit is ér,
De mi csak akkor jó, ha nincs más,
Én maradok - falat kenyér.

Kocsis László (189l-19n). Társai 'közül ő látta Párizst. Rómát, a görög par
tukat meg a svájci havasokal. Papi életútja Vasból vitte Baranyába. Megjárta
Tolna, Somogy, Baranya parokiáit, míg a pécsi Dóm költője és kanonok-plébá
nosa lelt. Kritikai elismerésben is Kocsis volt a leginkább elismerj il Nemze
dékek-ből. A megújuló, katolikus szeíáernü magyar lirában is megbecsült név.
Harsányí Lajos költészetéhez állt ebben a csoportban legközelebb. Természetesen
(J is il Nyugat íróin nevelkedett: Kosztolányi Iorrnamüvészete, Juhász Gyula
tajszeretete variálódnak verseiben. a "Kék Dunántúl" színeiben. A Bot Gergely
1 ekoiem ie címu elbeszéléskötetén kívül csak a Iírának hódolt.

Pályájának három jelentős fordulóját figyelhet jük meg: a Kolostori csend
(191'0 verseitől tíz éven keresztül zeng költészetében a Poverello világa, amelyért
Babits "ferences poétának" nevezte. Illyés Gyula a Nyugat-ban '(19:J:>-ban) meg
jelent Katetikus költészet című cikkében is ezt a "ferences szellemet" érzi leg
jobb sajátos vonásának. Szent Fe re ne virágos kertje, Aranyampolna, Szent Ferenc
miséje címu kötetei jelzik ezt a korszakát. A aO-as évek sivár világa, nyomora
is "Fer'enc testvér" hangjának folytatása, ilyen mélységből fakadó kiáltással:
"akinek Nincsen földi kenyere, nem nyúlhat az angyalok i Égi falat jáért" (Min
dennapi kenycriwk.) A Két k.iiiori világ utáu il harmadik szakasz il Faiura képes
könyve (1941) és a kiadatlan Falusi pászto)' (1946). Az előbbiben a szülőföld, a
vasi Őrség tája, népe, világa csendül föl olyan népi ízekkel, amelyre a nagy nép
rajzos, Bálint Sándor is fölfigyelt. A Falusi pásztor-ban pedig papi pályájának
új útja,' a tolnai táj, az új dombóvári vasutas telep és népe rajzolódik ki. Egy
elsüllyedt világ ősi rezgését érezzük itt is. Az előzőben a gyermekkor ősrégi em
lékeit, az utóbbiban pedig a 30-as évek világát, ahogy Illyés Gyula "puszták
népe" csapatot küld az ··,;új telepre" és a számadó juhászból kocsirendező vagy
mozdonyvezető lesz. Ez az évtized (1940-50) a legtermöbb időszaka Kocsis László
köl tészetének.
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Az utolsó két évtized (1950-1970), újabb pécsi korszaka, már nem a régi
"termő ágat" mutatja, csak "szemelget" a pécsi Dóm tövében "hű fák, füvek,
virágok" között (a hagyomány szerint ebben a kertközelben pihen a nagy előd,

Janus Pannonius), vagy téli estéken a "kályhasarok rnelegében" (hányszor vol
tam "füstölgő" társa ebben a nehéz korszakban) írta "őszikéit", melyeket ő ,licsi~
-locsi rímeknek" nevezett: '

nem hó, se jég
nem csonk, se ép
nem j6, se szép
nem rajz, se kép

nem föld, se ég
nem 'torz, se ék
csak kis emlék:
zúzmara ...

Magány, melfőzöttség, öregség, betegség vallomásai ezek a rímek, nem "égi
dal", hanem "haramia brummogás", ahogy emlegette. Az 50-es évek után csak
két fölvillanása volt: a Vigiliá-ban megjelent Tüskés Tibor-tanulmány és a pécsi
Jelenkor gesztusa; Szederkényi Ervin verskérése a "dóm költőjétől", Dóm dma
szép kötetéből egyik verse megjelent a Pécs, a költők városa című, Martyn Fe:
rene rajzokkal díszített minikötetben :

Nyárb6l kivirult a méla Mecsek
Alatt. Úszi szint vert a dombokon.
Zöld máglyaként ég, ha fagy és h6 esett
A szőlőskertekre. Mint fény a homloko~

Ragyog a város arcán, tünde est
vagy sötétben, csillaggal hű rokon.
Ne szidd, ha mondom, vén sekrestyésedet,
Hogy átragyog a honi partokon.

Tegnap az angol fagyos szemébe
Tüzeltél s zöld tetőd izzó zöldjére
Helsinki ködében gondol a finn.
S smaragdod zöldje ott ring álmain
S mindenki álmába, ki egyszer megnézett,
visszacsalod az örök reménységet.

(A dóm zöld tetőie)

Érdeklődése mindvégíg friss maradt, érdekelte a vasi berek - Székely László,
Kutas Kálmán dolgai - vagy Baranya szellemi pezsgése: Csorba Győző, Pákolitz
István versei, a Jelenkor irodalmi műhelye. A Dóm-kötet külön magassága Iírá
jának, hol az "örök Iuvolaszót" hallgatta. Azután egy téli estén (utolsó évében)
megkért, hogy mintegy félezer verséből (tíz kötet anyaga) válogassák egy kötet
l e valót: Aranyampolna eimmel. Ismertem elgondolásait, óhajait. Kétszáz vers ke
rűlt a rostán átszúrt hagyatékba. Sírjánál, a temető kápolnája alatt, én mondtam
a búcsúszavakat, azután csak egyetlen rangos, tömör cikk, Rónay László írása
Jelent meg róla. Hangoztatta: "Költészetének adósa még a katolikus irodalomtör
ténetírás! Helyét és értékét azonban időtállóan fogalmazta meg egy régi tanul:
mányában Brisits Frigyes: ..Kocsis László költeményei olyanok, mínt a ternplo
mok gyertyái. Árnyékukat megaranyozzák a tárgyak, amelyekre rávilágítanak:
Fényük pedig szép, mert a lélek nagyszerű liturgiája aranylik bennük. Öröm
világosságukba állni.v" Ezt a fénylő világosságot hozná el költőjük és hívei szá
mára a rég esedékes Aranyampolna megjelenése.

•
A Nemzedékek betöltötte hivatását. Váth János és társai az irodalom folytonossá
gát teremtették meg a dunántúli háttérben, szegényesen, kevés példányszámú
könyvsorozatban. Ezzel azonban a kor törekvésével szemben munkálkodtak. Hi
szen Szabó Dezső erre a korra írta ezeket a jellemző sorokat: "Akik szétszórva
tengődnek Magyarország testén, beteges rajongásban sínylődnek a főváros felé
és nem élnek, mert egy elérhetetlen ideált neveznek életnek: nézzenek a köröttük
lévő élet mélyére, Ezer emberi szükség szája panaszlik feléjük: találd meg gyó
gyító igazságomat."
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Ezt a hivatást szolgálták ők hűséggel. Ha Illyés Gyula, Kodolányi, Németh
László nemzedéke már új csillagrendszert hozott Dunántúl felől, a homályban
munkálkodtak mások is: a "fény szomjasai", Műveik halmazából Igazgyörigyök
ragyognak fel, sajátos írói, költői színnel. Mert Váth János balatoni írásai, Finta
Sándoi' prózája koruk, világuk tiszta ábrázolását adják, Kocsis László, Ösz Iván
Iírája pedig igazolják Kosztolányi tételét: "egy költő azáltal költő, hogy egyéni
varázst áraszt magából". így tudtak költők lenni olyan korban és olyan körül
mények között, amikor ez egyáltalán nem volt könnyű feladat.

Emlékük ébresztésével cáfoljunk rá, hogy nem temető az ö művük : jobbil:
részük méltó a megőrzésre és a szeretetre.

DUNÁNTÚLI KÖLTÓK

Tél
Oly elhagyott az életem már

Akár «: árva állomás,

Amit a.: erdőszélen elzárt

A világtól a hófuvás.

Még vá1"Om, bár talán hiába,

Hogy majd a hófuvás eiül,

A vonatok megjönnek újra

S nem leszek ilyen egyedül,

Néha még lelkem táviTóján

Jeleket küldök messzire.

De hiába. anagyvilágból

Nem felel vissza senkise.

S a hó csak hull, hull, zúg a szélvész.

Temet a fagyos fuvalom.

Lassan nem lesz az állomásból

Más, csak egy fehér sírhalom.

De ver szívem a hó alatt is,

Üzenget a kis csengetyű:

Négy évszak csupán minden élet,

Az élet ilyen egyszerű.

Osz IvAN

Lackó
Tekintete, akár az őzikéé,

Bizalmasan, kíváncsian

Tekint reám a gondok erdejéből,

S magához híva kis fiam.

Én fegyveresen, életharcra készen

Portyázom útlan-u'takon,

S a könnyes őz-szem egy pillantására

Elhányom fegyverem vakon.

És tárt karokkal, mint az álomlátó,

Száz tüskés bokrot megnyitok,

Mert vár a kedves őz a meseerdőn,

S az őz szivén ezer titok.

Az erdő méiuén ordasok tanyáznak,

A messze sikon zúg a küzdelem,

S én körbe-körbe boldog rejtekünket

Vil'ágsövénnyel tűzdelem.

Vadállat b.ömböl, ember-csorda puskáz,

S mi elvarázsolt, csöpp odunk

Magányán édes, álomadta jókról,

S örökös szépről álmodunk.

FINTA SANDOR
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