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A  Forrás  

Csak  tényszerűen:  ez  itt  egy  antológia.  Valamivel  
több, mint száz vers,  néhány dokumentum  és egy szub-
jektív emlékezés-részlet. A versek a hatvanas-hetvenes 
évek  fordulóján  íródtak,  hangulatukon,  stílusukon  ér-
ződik is  a negyed  évszázad. A hátteret feltárni  igyekvő  
dokumentumokon  még inkább.  

Ez  az  antológia  azt  szeretné  megmutatni,  mi volt  a  
kárpátaljai Forrás. Nem tudja, nem tudhatja. Ez csupán 
egy lenyomat,  akár egy megkövült virág az őskorok for-
rásiszapjában.  De dokumentum  és felmutatható  érték,  
segítség  a  mítoszok  és  legendák  dzsungelének  „parko-
sításában".  Mert igazán itt kell  a konok  tárgyszerűség,  
hiszen az antológia egyik szerzőjének hasonlatát idézve, 
mindez  úgy  született,  mint a mese.  

A magyarságnak  valószínűleg  mintegy  két  évezrede  
vannak táltosai, varázslói, költői. A kárpátaljai magyar-
ság  számára  a második  világháború  után  ez  nem  ada-
tott meg. Értelmisége vagy a háború vagy a „malenykij 
robot"  poklában  veszett  el.  Az  otthonmaradtak  ajkára  
is  fekete  viaszpecsétet  vert  a  félelem,  a  létezés  kény-
szere.  És ekkor,  szinte  a semmiből jelentkezett  egy  fia-
tal  generáció,  amely felvállalta  az ezredévek  folytonos-
ságát  és  nem  volt  hajlandó  elfogadni  az  „ezer  év  óta  
nem volt  itt semmi"  parancsát.  

Hallották a parancsot, de nem értették; fontosabb tör-
vénynek  engedelmeskedtek.  Tudták,  ha  egy  közösség  
nem tud  a saját  nyelvén  szólni,  az  elveszett.  

A szólás, a megszólalás és a közösség gondjainak, sor-
sának megszólaltatása  volt tehát  az igazi  parancs.  En-
nek engedelmeskedve  kezdett hozzá egy maroknyi  cso-
port,  hogy  elvégezze  máshol  és  máskor  több  száz  
nemzedékre szánt feladatot: eljuttatni a kárpátaljai ma-



gyarságot  a szóbeliségtől  az irodalomig;  a hamis prófé-
ták szavától  saját visszahallható  szavukig.  

Tudták,  hogy  vissza  kell  fordítani  a  visszafordítha-
tatlant, vissza kell állítani a kárpátaljai magyar kultúra 
jogfolytonosságát. A megtartó hagyomány azonban a ko-
rábbiakban  feldolgozatlan  volt,  a  közelmúltban  pedig  
alig  érzékelhető.  Néhány  jószándékú  kezdeményezés,  
néhány  őrző  a  strázsán!  

Az első lépéseket az Ungvári Állami Egyetem magyar 
tanszékének  irodalmi  körében  tették meg,  ott jelentet-
ték  meg  az  Együtt  c.  (azóta  —  fizikai  hiánya  miatt  — 
szintén  legendává  vált)  gépiratos  (20—40  pld.)  lapot.  
Ezt  követően  részben  ezzel  párhuzamosan  a  Kárpáti  
Igaz Szó c. napilap „tollforgató fiatalok" c. levelezési ro-
vatában  próbáltak társakra lelni.  Ez a levelezés — egy 
kolhozi  aktivista  kollektív  felelősséget  hirdető  opuszá-
nak bírálata  után  — eléggé  egyoldalúvá  vált. Az  egye-
temi  diákkör  és  az  Együtt  megszűnése,  valamint  a te-
rületi  lapon  keresztül  megpróbált  szervezés  
ellehetetlenülése után kellett új formákat és fórumokat 
keresni. 

A területi komszomollap konkrét igényei (műfordítás) 
és a mindenkor élő ifjúkommunista nevelő szándék tette 
lehetővé,  hogy  a  Kárpátontúli  Ifjúság  hasonló  ukrán  
csoportosuláshoz  hasonlóan  megszervezzék  a  fiatal  al-
kotók  magyar  körét  is.  Ekkor  kapta  a nevét  ez  a moz-
galom,  éspedig  azért, mert a Forrás (Dzserelo)  ukránul  
is igen jól csengett. A magukat korábban egy kissé meg-
pörkölő  szervezők  azonban kezdettől  némi  távolságtar-
tást tanúsítottak. A gyűlések kezdetben diákszállókban, 
magánlakásokban  folytak,  az ifjúsági lap helyiségeiben 
is csak szombatonként,  amikor a Forrás  elnök-titkára,  
Zselicki  József  képviselte  egyedül  a lapot. 

A Forrás már kiforrott,  egységes csoport volt,  amikor 
„felvállalta"  az írószövetség,  pontosabban  az igen  szűk  



létszámú  (2) magyar  tagozat  akkori  irányítója,  Kovács  
Vilmos.  Ezzel  a Forrás tevékenysége nyilvánosabb lett,  
számos  konferencián,  előadáson  szerepeltek  tagjai,  
megjelentek  a  tömegkommunikációban  is.  Szélesebb  
lett  tevékenységük  spektruma  is.  Ekkor  fogalmazták  
meg a kisebbségi  önismeret feladatköreit.  Demográfiai,  
néprajzi  stb.  anyaggyűjtést  kezdeményeztek,  lényegé-
ben megteremtve  egy önmagát nevelő-fejlesztő  kisebb-
ségi  intézmény  alapjait.  Ez  azonban  már  sok volt.  író-
vezéreknek  és  politikusoknak  egyaránt.  Az  új  tagok  
közt  egyre  több  volt  a  kettős  feladatú,  igen  gyors  volt  
az  információáramlás.  A  reagálást  a  mellékelt  doku-
mentumok  regisztrálják.  Az  idő  meghozza  a  bölcsessé-
get is.  Ma már tudjuk, hogy  ez a tágabb horizontú  vál-
lalkozás voluntarista volt. A Forrás tagjai azonban nem 
tehettek mást, mint  amit tettek s legtöbbjük  személyes  
példamutatásával,  helytállásával  is  felelt  a  néha  sze-
mélyes  egzisztenciájukat  is megkérdőjelező  kihívásra.  

Ez  az  antológia  azonban  csak  egy  szelet  mindebből.  
A hályogkovácsok,  a jelzésekből  is értő anyák  és  a már 
csak emlékezetükkel látó öregek kommunikációs  eszkö-
ze ez:  az elemi költészet.  Ennyit  tudtak ezek a  fiatalok 
akkor  és  ott  elmondani  önmagukról  és  Kárpátaljáról.  

Az  antológia  szereplőinek  névsora  természetesen  
nem teljes.  Kimaradtak  többen,  akik  az idő rostáján  is  
kihullottak.  S mivel magát a Stúdiót soha nem szüntet-
ték meg, érvényesülnek  a latens létezés időhatárai.  Az  
antológia  azonban igyekszik  a kárpátaljai  magyar  kul-
túrának  ezt  a  „mozgalmát"  zárt  időhatárok  között  és  
kortól-időtől  elvonatkoztatható  esztétikai  mércének  
megfelelően  bemutatni.  

S.  B.  A.  





В ALLA  GYULA  





Lány  kabalával  

Kezében 
kaucsuk-test,  —  

kaucsuk-pillantás, 
kaucsuk-mosoly. 

Lépked 
mondatfoszlány-indák, 

kíváncsiság-tövisek  között,  
szemében  az idegenek környezet-idomító  értelmével.  

Megáll. 
Kabaláját  ölébe fogja. 
Szólítják: 
— Tessék?...  Igen...  
Mellén 

a  kaucsuk-test  
kaucsuk-nyugalmat 

álmodik. 

1967 



Elárvult  évszak  

Tegnap még virágok  illatoztak  
gondolataink  körül,  
napsugarakkal  mértük  vágyáinkat,  
s  orkánkabátok  suhogása  
szolgáltatta  a zenét 
ünnepélyes  kinyilatkozásainkhoz.  

Mára hó  hullt,  
zöld  hó,  
s  még  szánalmasabbak  lettek  
az  utcasarki  kikericsek.  

Koravén  ibolyákként  
elázva  kékülnek  a  lánymosolyok.  



Születésnapomra 

Hóvihar  kántált  
csonttá fagyott  a ház 
anyám  sikoltása  — 
piros jégvirág 
kinyílt  ablakunkon  
félig  holtan  
megszülettem  én  
sírást  lélegeztem  
csillagpucéran  fénylettem  
december  tenyerén  

Mária  Mária  
felhő  száll  a válladra 
válladról  a vállamra 

—  élek!  



December 31 

Tenyeremben  tél  tükrében  
köd-borostás  arcok  

Tenyeremre  tél  tükrére  
húztam újabb  karcot  

Tenyeremben  tél  tükrében  
hazám  szépítkezik  

Tenyeremre  tél  tükrére 
csillag  kérezkedik  

Tenyeremben  tél  tükrében  
havat  fénylő  ágak  

Tenyeremre  tél  tükrére  
kinek vessek  ágyat  

Tenyeremben  tél  tükrében  
hajladozz  virágom  

Tenyeremre  tél  tükrére  
ráfagyott  egy  lábnyom 



Egyszer-volt  nagyapám  

Te  is  megszöktél,  nagyapám!  
Hallod-é?  Siratlak  káromkodva!  

Harang  zúg.  Villamos  csönget  rám.  
Orrán  koszorú.  Fölkúszik  a  Duna-hídra.  

Bámulj  csak,  Gellért,  öreg  barátom!  
Engem  most  felfelé görgetnek  a hegyen. 

Egyszer-volt  nagyapám  szól  rám 
Utolszor-borotváltan,  fehér  ingesen...  
1970 



Fiam 

virrad 

a  denevéreket  
visszavárják  a harangok 

fiam 
adys bankóba  pelenkáznak  
téged  is  

mert  ez  
ma  a bóség  országa  

hát  éljenek  
az újszülöttek 
az új  költőit  
és  az  újgazdagok  

fiam 
fenekeden  hazányi vörös folt 
lobog 
1971 



Vana  Toomas  

Tamás  úr,  
megérkeztünk 
a tengernyi  út  után 
Tengert  látni;  
sivatag-nyírfás  mészkő-fehéren  
simult  arcunkhoz  
az  ország,  
Tamás  úr,  az  Ország.  

Lábhoz  a kardot, 
bátyám! 
Mi is vigyázni jöttünk 
a várost;  
félárbocra  eresztett  emlékeink  körül,  
ládd, 

kifehéredik  minden  ének.  

Bátyám, 
a  sellők rozsdát  verítékeznek,  
szélkakasaidnak  pereg  a tolla; 
Kalev  szívén  kővé válnak  a könnyek, 
kővé vált  a tó, 
az Ülemiste  tó.  
Tamás  úr,  
megérkeztünk 
a tengernyi  út után 
Tengert látni.  

Tallinn,  1972.  augusztus  



In memoriam  Sáfáry László 

Szívemig  érő télben,  átlőtt  
farkasordítások,  miatyánkok,  
csillagra  merevedő  szemek  
között  állok  szerelemtelen;  
gyermekálom-pelyhekben 
száll  alá  az  ég — 
s  kézmeleg  fegyverek  csipkézik  
mindnyájunk  szemfödelét.  

Kisebesedett  lövészárokban, füvek, 
virágok  édes gyökereit  cirógatva,  
Whitman,  Baudelaire, Ady  csodáitól  
kicserepesedő  életemmel,  ó, mit  tegyek?  
sehol-nincs-vége  hómezőkön  
szügyig süppednek  megbokrosodott  
dalaim,  az egykor  csecsemő-szelídek.  

O, mit  tegyek  az életemet  átvérző  félsorokkal?  
mit  az Antarktisz-hideg  végtagjaimmal,  
verslábakkal,  rímekkel,  asszonáncokkal,  
gyöngyhalálú  kedveseimmel?  — 
mit tehetek  a szívünkig  érő télben,  
csillagra  merevedő  szemmel,  
szerelemtelen? 

1973 



Krétarajzok — aszfaltra 

napraforgót  szemelget  a  békegalamb 
strandpapucsok  tapodják  az  olaj ágat 
hattyúdalról  álmodik  a cserebogár  —  

hernyók  a fákon  terpeszállnak  

pillangók  ülnek  az  ágyúcsőre  
csalánosodik  a lövészárok 
trombiták  költöznek  a nagybőgőbe — 

a  Kárpátok jéggé  válott  

keresztvíz  alá  készül  a  tiszavirág  
csípőficam  sanyarítja  a fickákat 
a  szarkákat  rakéták  riogatják  — 

szögesdrót  vigyázza  az  ökörnyálat  

bikák  rontanak  az  alkonyatnak  
elharapta  nyelvét  a harangunk 
rizst  termett  az  árvalányhaj  — 

kondér  lett  a kalapunk 

1973 



Sirályétrend 

Tátog  a Duna  partravetetten  
Halak  kapaszkodnak  a hídkorlátba 
К  MINT  KOROM  
К  MINT  KÖD  
Éneklő  kenyérmorzsák  nyomában  
Madárnyi  zuhanás  
К  MINT  KOROM  
К  MINT  KÖD  
Elszenesedett  parabolák  
Körök 

hí dmagass ágban 
Sirálymértan  a javából! 
Sistergő  kenyérmorzsák  nyomában  
Öklömnyi  zuhanás  

— Hopp  ez  is  megvan!  — 
Újból  hídmagasságban  
К  MINT  KOROM  
К  MINT  KÖD  
К  MINT fekete  KARÁCSONY  
К  MINT  KÁ  
1973 



В ALLA  TERÉZ  





Tisztulás 

Csördülő  ostorral  
csikorgó  hidegben  
csordába  veró'dött  
vadakat  űztem.  

Kint  a hó  zengett,  
s  ordított  a szél;  
varjak  keringtek,  
csattogtak  felém.  

Kutyák  csaholtak,  
csontot  szagoltak,  
de egy  ablak  üvegén  
kicsilingelt  a fény. 
1983 



Tavaszi  dal  

Kimosott  vánkosom 
a  szélben  szárítom  

estére  felrakom  
pártám,  kalárisom  

gyöngylugasban  várom  
elvarázsolt  párom  

jön  szagos  szeleken  
visz  ördögszekeren  

violát  ha  meglátok  
rögtön  mellé  állok  

csókkal  keresztelem  
neve  lesz:  szerelem  
1984 



Egyedül 

Ragacsba  mártott  
fénylő-fagyos  testével  
magát  kelletve  vigyorog  felém 
a  csönd  csipke-rácsos  
porszín-fátyla  alól  
a  magány  viasz-arca.  
A  zúzmarás  bútorszögletek  
kopott  cirádái  mögül  — 
pofazacskója  zöld  magvait  
szopogatva  — villog 
az  alattomos vérszívó  gond  
lézerszemű  tűzszerszámával.  
Az  alkalmat kilesi  — 
kóstolót  mert fémkanalával  — 
a "magas agy-katlan  mellett  
lábujjhegyre  állva — 
a rácsos  testű  papírlapok  
tintaarcú kíváncsisága.  
1985 



Emlékek  és  kérdések 
— Szonettkoszorú  —  

Fejem kopjafára hajtom. 
Vérehullott fehér télnek 
odvában  egy kristályének 
felsebezte  nyitott  torkom.  
Hét torony közt  napsugárban  
szerelmetes  lobogásom  
feketehattyú:  az  álom.  
Könnyeimben  hóhullás van. 
Nagy  országút  csak barázda,  
titkos  út  az  ingoványon.  
Elvarázsolt  sok kis  csapda — 
kóbor  gyerek nem tudhatja,  
mért lobog  a régi  lápon  
az emlékek  gyertyacsonkja.  

Az  emlékek  gyertyacsonkja  
annyi fényt  ad, hihetetlen, 
s  felviláglik  sok  szegletben:  
gyolcsba  rejtett  tilalomfa.  
Mit  ér  e fény kó'falak közt? 
Karom nyújtom, hogy  elérjem 
táltosmúltú  ósszülémben  
s  génjeimben  mindazt,  mi  köt.  
Tagjaimat löki,  tolja:  
belelátni  tán  a múltba, 
regölések  tótükrébe,  
kísérteni  hófehéren  
Turulban  és  Emesében,  
tudva,  hol  a Hadak Útja.  



Tudva, hol  a Hadak Útja,  
földit  s égit  összefog,  
kint  az űrben  andalog,  
hétmérfóldes  csizma  rajta,  
időzónák közt  bolyongva  
múlt  és jelen  átkait  
vállalva  is  messze  vitt  
lelkem — titkos vágyak foglya.  
Miért  kellett  a fehér  ló,  
fű  és föld  és vizeskorsó...  
Lüktet  és hív  a tejút.  
Vigyél  messze,  táltosom!  
Osvér bennem  összefut.  
Átvilágít  fehér  gyolcson.  

Átvilágít  fehér  gyolcson,  
könnyű,  messzeringó  ének:  
bánata  nem-feledésnek,  
köröttem  leng  s biztat  titkon.  
Fogak között  szüremkedik,  
lopva hozzák,  dugva viszik,  
takargatják  — nem is féltik, 
erdők legmélyén  felejtik.  
Hogyan  ásom ki  a hóból? 
A városban  meleg  s fényár! 
Szabadulj  e földi jótól, 
itt nem járt  a Turul-madár!  
Dohos faház  rejtekében  
szarvaslábnyom,  regő rejtem...  

Szarvaslábnyom,  regő rejtem...  
Nyomra  lelni: hiú  ábránd,  
ringó  ágyban  nincsen  párnám,  
álmomat,  ím,  elfelejtem.  
Hol  a múlt  csak  egy  szoborcsonk,  



búvópatak lombok között,  
tajga felett  ezüstös  köd — 
a jövőnek  ki  ad  otthont?  
Nem jön  senki hófehéren 
teliholdas  téli  éjen.  
Talán  mégis  hazamenjek...  
Otthonról  is jön  egy  sürgöny,  
— kétezer  év nekik kellett!  — 

bukdácsolva  hómezőkön.  

Bukdácsolva  hómezőkön  
talán leprások közt jártam, 
sarkvidéken tavaszt  vártam.  
Isten  hozott!  — mért nem köszön  
tavasz-szagú  áprilisban — 
semmi,  amit itt  találok:  
hónál  is fehérebb  álmok,  
száraz  ágak — mit  itthagytam?  
Sápadt  arcok,  árkos  szemek  
egyre  csak nemet  intenek.  
Milyen  fakó lett  minden  szó!  
Vadvirágból  font  örököm...  
— Útilapu,  menta,  zsurló:  
koszorúmat  magam  kötöm...  

Koszorúmat  magam  kötöm...  
Ének is  száll  s mezóillat. 
Fehér  színét  hómirtusznak  
titkon  őrzi  gyászköntösöm.  
Tétovázó  árnyak  között  
ujjaimon fények  éke,  
búcsúzkodó  fecskeének:  
gyöngyházfényű  álom  kötöz.  
Áthajolva ringó  lombon 
tollászkodik  vánkosomon 



hattyúhűség-remegésem. 
Virág  nélkül  vágyakozik,  
termés-koszojúba  hajlik,  
temetési  ének  közben.  

Temetési  ének  közben  
nádszál-testünk  kinyújtózva  
mért  is hajlott  koszorúba,  
gyászszalaggal  átkötözve?  
Útifű és  árokmenta,  
zsurló  nincsen  koszorúmban.  
Fagyöngy  s fenyő  illatában,  
icipici  szobácskában  
tél  közepén  tavasz  dereng  
—  ólombetűk tompa fényben —, 
jégcsapok  közt  szellő  kereng.  
Csak  a fák  alusznak  mélyen,  
apró rügyek  készenlétben,  
sötét-fehér  hózengésben.  

Sötét-fehér  hózengésben,  
fehér  gyolcsban  hamvas-barna,  
mézes—édes  selyem  barka,  
s  én  mindig  csak feketében.  
Anyatej  a lüktetésben 
— eget vero rianásom —,  
jégpáncélon  pici  lábnyom:  
lovagének  ércpengése.  
Hóvirágot  tavasz  érlel,  
áradásban, hosszú  télben.  
Tó jege  is  rianásban,  
kikelet van  egyfolytában.  
Kuvik  szólott már  hetedszer,  
ezeréves  ébredéssel.  



Ezeréves  ébredéssel  
örökös  a vágyódásom, 
menekülve folyón-gáton, 
készülődő' éji  lesben.  
Nem is tudtam,  hány  az  óra.  
Fák  alatt  enyésztek  éppen  
kikericsek  s égszín  ének.  
Zúzmara hullt  takarómra.  
Felébredünk  kakasszóra?  
(Eresz  alatt  kuvikmadár.)  
Fehér  karomon  meg  pólya.  
Az  ingem  is  patyolat  már  
lángot vető  olvadásban,  
violaszín  gyászruhámban.  

Violaszín  gyászruhámban  
mindig  forró nyárra  vágyva:  
nem is voltam  olyan  árva,  
éjjel-nappal  virrasztásban.  
Éjfélkor  is  ébrenlétben  —  
mózeskosár  s néhány  párna,  
asztal,  szekrény,  kicsi  ágyka  
— csönd  a bánat  ereszében.  
Tavasz  után tél  kopogtat,  
—  de kísértsen  esők  szála,  
nem vetjük  el  a  magokat.  
Színes  álmok  lombhullása,  
kikericsek  hervadása...  
Sosem  köt  ki  már  a gálya? 

Sosem  köt  ki  már  a gálya? 
Körbefagyva, jégbe  zárva  
Tavasz-szagú  olvadás,  ha 
lépekedne  lopakodva...  
Körbezárva,  szikrát  dobva  



háromszor  gyúlt  fel  a máglya, 
kövek között vetett  ágyban  
jégcsapokat  feloldozva.  
Tavasz  kísért feketében, 
s  hóbuckán vet  délibábot:  
három  próba —  a mesében, 
a királyfi  igen  álnok —, 
csak  a máglya  ég  halványan,  
sarkvidéki  éjszakában.  

Sarkvidéki  éjszakában  
kalapvesztett  kérdőjelként,  
— körülötte jegesmedvék  —  
napraforgó—féle  ábra.  
Ha kialszik  az  a máglya, 
ki feleljen  ünőszóra  
rügyfakasztó virradatban? 
Nem vágysz  talán hites  társra?  
Nem kikelet,  nyár van  éppen!  
Hózengéstől  alig-látón  
mit  teszel,  így  hazatérten,  
sarkvidéki  bolyongásból?  
Máglya helyett  itt  a gálya, 
rajta hitem  mécsvilága...  

Rajta hitem  mécsvilága,  
vitorlámon  egyszál  vászon,  
az iránytűt  alig  látom:  
óceánon  már  a gálya. 
Húsvét  előtt köntöst  szabtam,  
felöltöttem  — ősi  átok:  
szálain, ím,  átszivárog  
messziről jött  bűvös  dallam.  
Regölések  tótükrében  
ezer hullám  száz  esésben  — 



korbácsolja  táltos  vérem.  
Színehagyott  feketében  
szarvas  őrzi  minden  álmom,  
fejem kopjafára  hajtom.  

Fejem kopjafára  hajtom,  
az emlékek  gyertyacsonkja,  
tudva,  hol  a Hadak Útja;  
átvilágít fehér  gyolcson.  
Szarvaslábnyom,  regő  rejtem...  
Bukdácsolva  hómezőkön,  
koszorúmat  magam  kötöm  
temetési  ének közben,  
sötétfehér  hózengésben 
— ezeréves  ébredéssel  —,  
violaszín  gyászruhában.  
Sarkvidéki  éjszakában  
sosem  köt  ki  már  a gálya? 
Rajta hitem  mécsvilága...  

Nagybereg,  1991 áprilisa 



DUPKA  GYÖRGY  





Ikarus  éneke  

Én vagyok 
a  kék  egek  Ikarusa,  
ki  évezredek  óta  
repked,  száguld  
az  űrkoporsóban,  
kinek  álma  
tejútnyi  örökláng,  
kit  a fellegeken  túli  tűzvihar,  
Galaktikánk  koronás  királya,  a Nap 
mindörökké  lovaggá  ütött!  

Vajon  hány  századot  ejtek  ámulatba?  
Hisz  a kis  pacsirta  is  feltör 
a  lélekcsalogató  magasba.  
Kőszáli  sassal  versenyzem,  
szárnyam,  mint  lobogó  zászló,  
benne  tobzódik  évezredes  akarat.  
— Elsőként  tűztem  ki  szívemet  
a  Nap várfokára! 

Szárnyaim  hegyével  
a  zord felhő-ezredeket  kaszabolom,  
mint  csillogó  acél  ollóval,  
a villám  tüzes  farkát  
kettészakítom,  szétmarcangolom!  
Száguldók  a kék  ég  szabadságáért!  

О  Föld,  te vagy  a Hazám, 
mint  szimbólum-bolygó,  
körötted  szállok,  
az  én  szárnyam  a te  szárnyad.  
Kapudat  fiaim  előtt  



a  csillagokig  tártad,  
egyre merészebb  a  szárnyaik,  
a halálos  félelmet  
leszorítja  vágyuk.  
Ok is  védnek:  
a  Nap  szirén-sugarában  
— velem  együtt  — 
Erted  égnek!  

1978 



Tavaszra  születtem  

Ilyenkor tavasz-figyelő  utamon  
levedlem  a téli  korcs jegyeket, 
a kikeleti  forradalmaktól  rovátkáit  
Márciusi-koronában 
újra  éltet  
a  Múlt fekete  dobozából  kieresztett  Cél:  

hisz  elhintem  magvaimat  
a  fekete  humuszba,  

tüzes  erekbe,  
ágaskodó  fákba,  

a vízbe, 
fűbe, 

hogy  munkáljon  a szigorú  Rend;  
bűvölő  tüzet viszek  a versbe, 
mert  érzem  a nedvek roppant  feszülését,  
a föllobbant  világ-bizsergést  
és  minden halk  rügymoccanásra  
kiterítem  e tájra 
vágyaim  térképét,  

hogy ilyenkor tayasz-figyelő  utunkon  
levedledjen  rólunk  
minden téli  korcs jegy... 



Búcsú  a kórteremben 
In  memoriam  Kovács Vilmos 

—  Hej,  Barátom,  gondolkoztál-e  azon,  
ha  saját  tengelyéből  
egy üstökös  kifordul,  
vajon  a Térben  elvész,  
vagy  csak pályája  módosul?...  
Tudatomban  borotvapengével  
hasít  a felajzott  Érzés:  
e nyájból  örökre  kiszakadok?...  
—  O, Barátom,  hiába  a sóhaj  —  
a kórtermi  csend  lekaszabol.  
Elbujdosnék  az  enyészet  elől...  
a Versekből  is felszálltak  már  
fekete  Éjbe  gyászolni  a  Csillagok,  
roppant fényük belenyilall  arcomba,  
mely  mint  sivatag,  sárgává  aszott.  
Mégis,  időnap  előtt  elenyészek  
e fehéren  kísértő  ágyon.  
— Vajon  elszenesedik  velem  
minden  földi  lábnyom?...  
Érzem,  mellemre  nehezül  
az  egykor  CSILLAGFÉNYNÉL  
nyakamba  akasztott  tábla,  
rajta lángoló  BETŰK...  
IDŐNAP ELŐTT  BEVÉGEZTETETT...  
s  tonnányi  átkát  a Végzet  beletetoválta...  

Epilógus 
...emlékünkben  szava  aranyrög  lett.  
—  Ha  az Értelem  szét  is  oszlik  
egy fényévnyi  távolságra,  
vajon befog-e  minket  
ránkhagyott  verseinek  radarhulláma?  



Jaj,  ha  tudnád  

Jaj, ha tudnád,  Csillagképem,  
táncolunk  a hold-ösvényen, 
hajadon  a szél  hegedül,  
kerek  ég is  táncra  perdül.  

Jaj, ha  tudnád,  percről  percre  — 
belevirradsz  örömömbe.  
Kürtös tavasz  sarkall  minket,  
perget  csodás  tündér-képet.  

Nótás  szívünk  e sík  mezőn 
szivárvány-karéj  az Időn, 
földön pörgő marék  szikra — 
s  kerek földön lángját  szítja.  



Feltámadás  a Nárciszok  völgyében  

I. 

Jártál-e  már  a Nárciszok  völgyében,  
hol  fehér  sivatagnyi virág  ragyog?  
Hány  színben  ad jelt!  Látványa foglyul  ejt,  
s holtiglan viseled  szemed  égboltján.  
Érzem,  pillám  egy percre  sem hunyom le,  
álmom fölött lebeg  a Nárcisz-liget, 
s  benne  első kedvesemre  ismerek,  
aki  mámoros  fejemre illatot 
szitál  s lángot  szór.  Leheletével  
felgyújtja férfivá szentelt  testemet,  
s  kerít hatalmába  az  ős-természet.  

II. 

Jártál-e  már  a Nárciszok  völgyében?  
Körös-körül  szemhatárt  borítanak,  
örök ifjak tanyája,  hol  keményre  
érett  mellű lányok  nárciszkoszorút  
öltenek  és mosolyük  megvadítja  
a magasra törő  legény-szíveket.  
A költő is majdnem fülig  pirultan,  
vágytól  dúltan  a kedvesére  nézett:  
Ó, telivér  asszony!  Százszoros  élet!  
Elnyugszom  tárt öledben, mint  kehelyben  
az  éji  hidegtói  üldözött  bimbó.  

III. 

Jössz-e  velem  a Nárciszok  völgyébe?  
Hol szirén-hangú virágok bánatot  



temetnek régen,  s mint  a kamasz  lányok  
feszítik zsendülő  fehér  mellüket  
a fényes  égre,  s a szoknyájuk  ringó  
lombos  erdő,  hallani,  mint  keresik  
dalolva  sosemlátott  kedvesüket,  
te is megiijulsz  köztük,  elfelejted,  
hogy  nyomodban  ott  csörtet  a rút  Idő.  
1985 



Vajon másak lennénk?  

A fakeresztes,  fatengelyes 
Világból  szökve jöttünk, 
A bebalzsamozott  századok  
Véres  bóják  mögöttünk.  

Illanó  perc-képünket  
Elhantolják  a mord  tegnapok,  
És véges létünk fölött  
A Nap nélkülünk tovább  ragyog...  

...Szent  álmunk felé  araszolunk...  
S változnak  a holdszakok; 
Vad  ó's-szomjtól  még lángol  ajkunk,  
Vajon  másak lennénk  most?!  

1985 



Utóhang  a  Razglednicákhoz  
Halált  virágzik most a türelem.  — 
Der springt  noch auf, —  hangzott  
fölöttem.  Sárral kevert  vér  száradt 
fülemen. 

(Radnóti) 

OPUS  1.  

És  a menetből  kilőtték  társad...  
Dadogva  mondod:  — Nem megyek  tovább.  
Förtelmes halál  borzolja  hátad,  

és  a  föld  zokog,  vért  izzad  veled,  
tested  olyan,  mint tűzön  a katlan, 
melyből  párolog  az  élet-szeretet,  

elméd mozgóképeket  perget...  
Valaki  rádkiált.  S a pocsolyából 
fölkeltenek  újra  a  Fanni-szemek:  
—  Csak  légy  erős,  csak  most  ne engedj,  
rikolts  rekedten  és mint  sakál-száj,  
harsogd  túl  a sok  elaljasult  embert!  

OPUS  2.  

...lelkem fénylő tükre  már  összetört,  
összeomlik hamar  ez  a test is,  
érzem,  mégsem  zárul be  a kör, 
versekbe  leheltem  öröklétem,  
soraiban vándorló  fájdalom,  
átvezet  gyötrelmen  és halálon... 



Üdvözlő  sorok  
Juvan  Sesztalovnak  

Megszólal egy vogul ének, 
testvére magyar regéknek. 
Te — magyar bánat hordója, 
én — vogul vágy kimondója. 
Testvérek lettünk újra, ím, 
a Kalevala tájain. 

J.  Sesztalov 

Hej,  a mi  szavaink  milyenek?  
Közös  múltból  felénk  intenek.  
Egy  anyatej  íze  dajkálja,  
Tiszánál  és  Obnál  átjáija  

daltól  visszhangos  tűz-szívünket,  
messzire  vándorló  nyelvünket...  •  

Ne fogjon ki  rajtunk  a bánat,  
akkor  hangunk  sosem lesz  fáradt,  
s  a szavak  egymáshoz  sodródnak,  
ős-révbe  érnek,  mint  a  patak  

sárkányfogat  is  aprítanak  
a  nyílröptű,  kardélű  szavak...  

Táltost  költővé  lágyítanak,  
népüknek  tűzhelyt  áhítanak...  
Köztük  a lantos  csillagbojtár,  
a  szíve  mindig  kitárt  oltár...  

—  Hírt  is viszünk  a Jövendőbe, 
gyöngymezőinknek  leszünk  őre.  



Közös  Regénk  még  sóhajt  fakaszt  
és  fölsikolt  a nyelvünk  alatt:  
az  igazságunk  ím fölsejlik,  
létünknek titka  miben  rejlik?  

—  Szánkról  a szép  szó  el  ne fogyjon, 
ó's-forrásunk ki  ne  apadjon...  

1987 



Dudar 
Avagy  a  nemzeti  önismeret  műhelyében  

Előttem  feloszlatja  
a vak  ködöt,  
s  izzó  vágyaim  
itt  Keletre  is  hömpölyög...  

Nélküle  tájainkon  
árva  lennék,  
gyilkos  éj  s hajnal  közt  
Újvidékig  is  kerengnék,  

s  mint  zavart  székelyföldi  
hontalan  szél,  
mely a  Felvidékre  
életjelt  vinne,  
el  sosem  ér...  

1988.  július  5.  



,,Vagyunk itt  kő..."  
Vagyunk itt kő: velője nyers anyagnak 
és súlyosan feneklünk,  mint az érc, 
tudjuk,  salak-jog az első kiömlés 
és nem kész formák varrata a férc... 
Gyó'ry Dezső: Ércolvasztó a 

Kárpátokban 

...a  szívünkben  már forr  
s  a felszínre  tör  

a  salakból  tisztult  lelki  kincs,  
a  szem  tükrén  
máris  megcsillan  
és  körbesugározza  

Bölcso-falvainkat, 
Nyelv-tanyáinkat, 

Vár-hegyeinket, 
hol  eljegyeztük  egymást  

a  folytatással,  
sorsunkat  a tájjal,  

e vállalt  frigyért  
hol  fázunk,  

hol  izzadunk,  
s  fülünkben 

hol  szél,  
hol  vihar  énekel,  

de  a dalra  éhezőkért  
felajzott  kedvünk 
csupa  gyöngy-villanás,  
s  szerelmetesen  lobogó  szavaink  nyomán  
szép  utódok  nőnek  
asszonyaink  karján...  

1989 



Látomás 
—  Versmontázs,  több szólamra — 

(Emlékezés  a  megtorlások  áldoza-
taira, akik jeltelen  sírokban nyug-
szanak  Kárpátaljától  a  távoli  Ko-
limáig.  Túlélők  által  megőrzött  
lágerballadák  nyomán.)  

UTÓDOK: A sárkányölők magtalanok  voltak?...  
— Millió  porszem  
ámul tetteiken — 
meghalt  párbajoknak  
képzelt  zaja  sincsen!  

TÚLÉLŐK:  — Nincsen  Isten,  nincs  szabadság,  
csak  Sztálin  meg  a rabság. 
Mi volt  a mi  vétkünk?  
Mi volt  a mi  vétkünk?  
Hazánkat  szerettük,  
s  érette  küzdöttünk...  
Ezért jár  a láger? 
Ezért jár  a kínzás? 
Ezért  arat köztünk bőven  a halál? 

Ezért  taszítottak  minket vad  rabságba?  
Ezért hurcoltak  el a nagy  Oroszországba?  

KÓRUS:  —  Kővé vált  sok férfi  árnya,  
Most  is  a lágereket járja... 
S  itt  nyugszik  egy  LÁGER—ERŐD...  
Elzárva  a világ  előtt...  
Földrésznyi  volt  sikoltása,  
Istent  is hívó  imája.  
Mivé vált  sok férfi  árnya?  



A Világot  most  is jáija? 
Holtakon  csak fű-fa  terem.  
—  Rázz  fel  minket  történelem.  

TÚLÉLŐK:  — Nincsen,  aki  megsirasson,  
Nincsen,  aki vigasztaljon  bennünket,  
Erősítse  hitünket.  
Én istenem, jaj,  de nehéz 
Sztálin-rabnak  lenni.  
Én Istenem, jaj,  de  nehéz  
Sztálin-rabnak  lenni...  

KÓRUS:  — A  hegy koporsójában  fekszünk.  
Örökmécs-szemünk 
A holdtalan  fagyos  éjszakából  
Felétek  sugárzik  
Lángjába  rejtve  üzenetünk  
Emlékezzetek 
Kínjaink  országútján  menetelők  
Minden, bánatunk  a földön  maradt  
Maradék  örömünktől  is  megfosztottak  
Fagyhalál-éhhalál  fészkelt  
A szolyvai  hegyek  alján  
Szemünk  pupilláján jégvirágok  nyütak  
Hörgött, vonaglott velünk  a láger 
Fölöttünk kápó-keselyűk  serege  szállt  
Szárnycsapásuk 
HALÁL 

HALÁL 
h a l á l 

halál 

TÚLÉLŐK: —...Nem félünk a  szenvedéstől,  
Nem félünk a kínzásoktól,  
Nem félünk a  lágerektől,  



Nem félünk mi  a haláltól. 
...Hitünket  sohase  hagyjuk,  
S  inkább  elpusztulunk  az utolsó  szálig,  
Sem hogy piruljanak majd az unokáink... 

UTÓDOK:  — Karjuk kétágú  csontvilla  
nyúlik  égi  sivatagba  
ujjuk hegyén  felhői-zászló  
kiáltásuk  csonka jelszó 
gödör-szemük  sárral telt  nap 
sorsuk  csukott  könyvvé  hervad  
lágerük is  üres  árva  
sírjuk nyitott  meddő' tárna 
örök fagyuk  érjen tűzzé 
kínjuk  legyen  a  szívünké 
évszázadba  gyökerezzen  
évezredbe  levelezzen  

1990 



FODOR  GÉZA  





Pünkösd 

harangozz  értünk  
szárnyas  angyal  
három  ezüstös  
ércharanggal 

delejes  álom  
dérimádság 
háromnapos 
piros  királyság  

ne fogjon rajtunk 
kék  alázat  
fond  meg  tövisből  
koronánkat 
1970 



Szobor  Hamletnek 
Kizökkent az idő; — ó,  kárhozat!  
Hogy én születtem helyre tolni azt. 
(William Shakespeare:  HAMLET,  

I. felvonás) 

Tudod,  hogyan  szól 
két tenyér,  ha csattan? 

Vajon miként szól 
egy tenyér,  ha  csattan? 

(Zen) 

I.  Szobor  Hamletnek  
1 

az idő metszett  ki  önmagából  
az elgondolt  lehetőségek  kontúrjainak  
fényéleivel 

meg  ez  a lenni-nemlenni-akarás  —  

2 
egyik mozdulatod  ravatalán  
a holt  űr Yorick-emléke  lebeg  
minden  megsemmisülés  nehezékeképpen  
egy volt-nincs  gondolatot  tár  ki  
még  a tenyered  is  

3 
beomlott  lángok  komorságával  
a kétkedő  szellem  tünékenységével  
a  szürkeség  halotti  közeg  —  
elhatárolt  tér  a megfeneklett  időben  



ám léted  
a végtelennek  évszakai  alakítják  
saját magunkon  keresztül  
kifordíthatatlanná kövítve  mítoszaidat  

az anyagszülte  mozdulatlanság  
oly  egyetlenné  képzelte  benned  a világot 
képtelen  tökélyre  megformálni  

II.  Hamlet  a  koponyával  

íme képzeletbeli  magányom:  
e  síron  túl  is  lázadás  — 
az önmagába  soha-visszanemtérő  

ismétlődés 
spirálon  izzó  töredék-egésze  

(a kín élesrefent  villogásaként  
bőröm  alá hasít  a fagy— 
„Halott vagyok,  Horatio.")  

s  mert megkondultak  az utcák 
Helsingőrben 

ring  a kőkutak  szürke mélyén  a tenger 
hatalmas, feneketlen  zúgással  

III.  Menedékül  Oféliát  

Milyen  sápadt  a fény törése! 
Vízililiom  és  hínár 



A délibábok  meteorja  
—  Ofélia lelke  sirály  

Mint  a népmesék  leánya  
Lett belőle  sás  és koráll 
Lett belőle  margaréta  
Vízitündér titok homály 

Az  ég nagy kerek  holdsivatag  
Rávetül  az  éj falára 
— Felkél tarajos  habokból  
Ofélia fehér  árnya  

IV. A  negatívon —  Fortinbras!  

— H o g y a n  lenni? — Az itt  a kérdés! 

A láng fekete  szalagja  lobog,  
A  szédület  vipera-nyelve.  
„— A kardhegy  is mérgezve  van?"  
O, süllyedő jövő  idő!  
Vibrálsz,  mint minden  képzelet;  
Reményként  felvet a felszín: 

S  győzőnek  ott  állsz már,  sugarakban  —  

1970—1971 



Varióla 

Elveszett  a fekete  bárány  
feketedik  a szivárvány 
szemeinkben  fekete  rózsa 
nyílik  a varióla 

Eltorzulnak  lassan  a tárgyak 
képzetekké  köddé válnak 
a tengerek felól  fekete 
halálodat  látod-e?  

Körül  ez  átkozott  határban  
kés  nyílik  minden  madárban  
kidőlt  árnyak  ébenfa-szobra  
révül  az  ablakokra  

Dögeivel  átüt  a vasban 
nehéz  ólomsugarakban  
mint  Krisztus  a faragott  képet  
visel  koronás  éket  

Virágaink  már térdig  gyászban  
lobognak  eleven  lázban  
égnek  eleven forró  mészben  
belül  észrevétlen  



A játszó  Archimedész  

Körökre  bontom  az időt 
és lerajzolom  a homokba 
térből tükörből  kiléptem  
csak  árnyékom hull  a romokba 

A  súly mely felfelé  emel  
fedezetével  örök  érvény  
hitetlen hittel  énekel  
bennem  az eleven  törvény  

Merről  egyszer  elfordultam  
hiányom  átfáj kőbe  szélbe  
s  elragad  minden  mozdulatban  
a fény  örökös  áttűnése  

Arcomat  fölmetszi  lándzsa  
s  míg lobban  a barbár  fegyveren  
örvénylő végletekbe ránt a 
mély — hirtelen  és  hihetetlen 

1974 



Nullapont 

Határát  a végtelenség 
önmaga  által befogja 
körben  gyűrűkre hullik  szét  
a mágnesek  mutatója  

Vonalaitól  nem kímél  
amint lezár  a fordulat 
tükreinkbe  a déli  szél  
futtat majd vissza  sugarat  

Betájolni  a  gyökeret  
hol  a földünk futóhomok 
fólsajdul  az  emlékezet  
már  csak legendák  és  romok 

Már  csak  az elforgó jövő" 
isten lobogó haragja 
kondul  a körbejárt  idő 
pokolra  süllyedt harangja 
1974 



Porozovo 

Fehér-orosz  temetőben  
kereszt  füstöl  az  esőben 
lobogó  ornátusában  
isten  gázol  a sárban 

Farkastorkokból  a tanyák 
felszállnak  a fénylő holdra 
hajladozik  a jegenyék 
felhőt  söprő  darutolla  

A táj lelke  súlyos  ólom  
balzsam vonja:  nyírfakéreg  
vág  az  erdő fenyvesekbe 
örökzöldbe  mint  a méreg 

Fehér-orosz  temetőben  
isten  mellig van  elásva  
bogaraival  álmodik  
hull  a hó  a homlokára 
1974 



Képsorok Munkácsy  Mihály  
albumából 

Vonójába  dőlt  muzsika  
Hajlik  a  siralomházból  
Homály  borul  az  asztalra  
A pentaton  éjszakából  

Elvegyül  a cigánytábor 
Nagy  utcai  csendéletbe  
Arnyak  hosszán  ma  éjfélkor  
A  csavargók járnak  erre  

Hajnaltájt  a zálogházat 
A lét végső  menedékét  
Kitérdepli  az  alázat  
Akár  a mennyei  békét  

Anyánk  a nyár kendőt  terít  
Almán tükröz  át  a pázsit 
Nehéz  sóhaj  ott  a vánkos 
Hol  az inas  égbe  ásít  

Sugarasuló  fénykerék  
A  szekér  az út  porából  
Kengyelfutó  a föld  az  ég  
Mi  se látszik  már  a hámból 

Mozart halála  remegtet  
Fölsebez  a hóhullásig 
De mit jaj dit  a requiem 
Hol  Liszt Ferenc  zongorázik  



Vihar vonul  kinn  a pusztán 
Fölvérzi  a délibábot 
Alkonyatkor vadóc  szelek  
Nyergelik  a  Hortobágyot  

Lenyugvó  nap vöröséből  
Komorul  a táj  a fátyol 
Haragos  szél kendőjével 
Legelőbe  csorda  gázol  

Krisztus  Pilátus  előtt  áll  
— Mivel vádolják,  mondd,  mivel?  
Szálegyenest  égő gyertya 
Arca  fehérlő  gyászt visel  

Vajat  köpül  a  sűrvedés 
Tépést  fog a  rőzselángból  
Búcsúzkodón  ha  töprengés  
Fájdul  a tél  évadából  

Vonójába  dőlt  muzsika  
Hajlik  a  siralomházból  
Homály  borul  az  asztalra  
A pentaton  éjszakából  
1978 



Hódolat  Michelangelo  Buonarroti  
emlékének 

1. CAPRICCIO  UNISONO  

A boltívek  árkádjai  alól feltörnek  a felhók  áriái,  
a  mennydörgések  hatalmas függönyeit gomolyítva fel, 
míg  a szférák  zenéje  szerteárad  

kívül  a bolthajtásokon. 

Benn  a dómban  ma is 
harangokként  zúgnak  a lépcsők, 
megkondulva  a gyertyafényben  elúszó  folyosókon,  
ahol  a lángok halk gótika-íve játszik. 
S  a bazaltokba  hűlt  oszlopsoron  át  

árnyéka  mögül  feltekint  Mózes  —  
lobban  a szakállába  csavarodott  Ósz,  
amint  az örök  szökőkutaknak  áldoz  
—, homloka kőbe  zárt meredélye  alatt  
márvány gyűrűkként  örvénylik  a szem, 

mint  kiapadt forrás — 
míg tükreibe  a vállon szétömlő haj görgeteg kőkígyói  

futnak. 

S bár a hívők is megunták már az égiek repertoárját, 
a háttér  felől felzeng olykor  a tiráda, 
karzatos  íveit  merészen  

átcsapva  mélydrapp  ornamentikába,  
hogy  egy  síremléklapon  körbefordul  Dávid  a hold 

körében, 
míg  a kupolatér  végül  elnyeli  egészen.  



A pisztonokból  még párolgott  a dallam, 
ahogy lábhoz raktak valamennyi  kürtöt — 
a Dóm-toronyra  a szél haragja  támadt,  

mely  emberi  szót vitt  az  éterekbe,  
s  a katedrális  kövei már-már  rezonáltak  

az orgonák mélyebb  regisztereire...  

2. a j á n l á s ,  s z o n e t t b e n  

— ily  osztatlan,  mester,  mit bárki  láthat  
mozdulatul  a holt-eleven  térbe,  
mely láthatatlan vonta  fénykörébe  
szentélyét  a nap  oszlopcsarnokának,  

oromzatán  az  alvó  kő  zenéje  
harangsúlyokba  irgalmatlan  átcsap,  
hogy  szobraidból  földerengve,  lássad  
a jelenések  homlokzatterébe  

e  roppant  kőből  szétpatakzó  lángot,  
melyet halandó fényed  átsugárzott,  — 
időtlenül  a robosztus  síremlék;  

mely nyíltszín  égbe fordítva korongját,  
az  ég  alatt  a Haldokló  rabszolgát  
a  nap vakító  korbácsai  verték.  

1980 



Széltükör 

Szélből  a sugár  megtörik  
Tükrökből  vissza  eléget  
Forgó  korongot  zár  a sík 
Mielőtt végleg  beméret  

S  már minden jelre jeltelen 
Üzen  a körkörös  idő  
Emléke felől  eleven  
Nikkeles-fényes  pontszűrő  

Áttűzve  rég  a  zúzmarán 
Hóval, hamuval  határol  
Majd  átvetítve  önmagán  
Fémes rádiuszba  tájol  

Egy tágabb  gömbfelületen  
Hol  szikrát vet jázminokkal 
Ragyogtat  időzítetlen  
Havon forgó villámokkal  
1980 



Madaraink vonulása  ősszel,  
Andrej  Voznyeszenszkij  

arabeszkjein 

MERT TÚL ÉLETEN  ÉS  HALÁLON,  
MINT A FÉNY, ÁTHATÓ  TÜRELEMMEL  
KÖVETEL  MINKET  EGY HARMADIK  ÁRAM...  

Elúsznak  egyenként,  mozdulatlanul  
a tárgyak,  dagerrotípiák,  —  
emlékük  mélyét  bevonva  lassan  
redőzeilen  a  drapériák.  

Távolodóban 
tükreinket  képzelik  el,  mozdulatainkat  
idézve  meg  fényéleikkel  

fölvillantható  cinkeszárnyban;  
—  túl  az  evidenciákon:  
a  fényhatárnál  türemkedve,  
a kóbemart  szél  hullámhosszán  
nikkelcsillagokra  szedve  

betűink  alkímiáját,  
mint  olvasatot,  

a  madarakban  delelő  delet  
a  szárnycsapások,  

a villámolás  tájain  át.  

Ki  sirályokból  kicsapó  lángba írta 
berepülése  ívpályáját,  

lombot  fakaszt  az,  koronákat:  
zöld  fényű tüzet  s lobogót  a fákban, 
hogy lobogjanak bennük  az  erdők,  
az évgyűrűkbe  visszamart  nyarak — 

pacsirtaként  föllőtt  rakétákban!  



*  *  *  

REPÜL;  —  ÉRZED A  FÉM  ÍZÉT:  
S  A FÉM  MEGSZABJA  ÉNEKED!  

Ott  fenn 
a  szem  kék  mélyvízében:  

vadludak  vonulatában,  
darvak  ívében  igéz;  
hol  kócsagok  röptéből  délnek  
égtájain fehér sólymok vágnak neki a kardélnek, 
—  álmodik  még zuhogó jegenyéket, 

zendülő nyárfát  a  szélben,  
hol vízimadarak raja száll a messzi égen valahol; 
mélybe  lehulló  tollúkat  ahol  
boróka  ága  rejti  el, — 
áfonya, 

bodza, 
páfrány 

takarja  leveleivel.  

*  *  *  

MÉLYSÉG FÖLÖTT  KIÁLT  SZEGÉNY,  
KÉT SORSOT  KELL  SIRATNIA:  
AZ  ÉGI TÁJON —  FÖLDI  LÉNY,  
A FÖLDI  TÉREN  — ÉG FIA...  

Fehérül  az  éjszaka  gyolcsa:  
lengi  a derengő  selymet,  

csillagtalan  új  Helikonba  
álmodik  újra  szerelmet.  

Észak fényén forduló  holdja:  
ezüstözött  fényév-emelet,  



iránytűin hasít  a  csontba 
sirályok felől fiistjelet. 

S  a kupolák  alól kék  zene  
madaraink  égövi  táján:  

még  rémlik,  mikéntha  fémlene  
fenn  a Vlagyimirszkajánál.  

A  szél  ahol  porfiros kőből 
zizegve  hull  szét  tükreinkre:  

piroscserepes  háztetőkről  
riogat  éles  kürtjelekbe.  

Madártávlat  a szem,  mely  lassan  kivetít  
a képzeletek  dűnéin  át,  
amint  csillagrajzásra  bontja  ki  

folyók,  tájékok vonalát.  
Alant elnémult templomi tornyok csonka szuronyai 
vigyázzák  híven  a lég 

sterilfegyelmű  döbbenetét,  
amíg  néhány  percig  a múltra  időzít,  
melyet  át-nemszűrt  korpk foglalata  őriz...  

*  *  *  

S  ÍM  EGY EGÉSZ  BIRODALOM  
BŰNE AZ AJKAIMON 
MINT ÁFONYASZÍN  VÉRCSEPP  

A fasor  még négyszöget  áll,  
hol  sörétes  szél  árnyéka  óvja  
vörhenyes  sebbel  e viharra  száradt,  

buja  bozótos  
mélyén  elhantolt  egykori  álmot,  amelyre  



ördögszemekből  villogó  szegfű vet  csak  
rőtlángú lobot;  

s  ahol  a leggyérebb  fény is  gyászfekete-mélyen  
rozsdába  hunyta  ragyogását:  vérét,  — 
a csonkolt lelkiismeret időkön túli  döbbenetében.  

Seregélyhad  csap fel, mint füst egy puskacsőből, 
ha fólugat fájón  ebcsontként  röge,  
és  kisarjad  lassan  révületéből  
a  gyökér  görcsoldó  emlékezete...  

Már  egyre  komorlóbb  alkonyat  
Ahmatova  keszkenője,  
végtelen  síkból  kitakart  
bánat oldódik  ott belőle 

Indulva ingén  szélirányba  
égő fájdalmak  reprize,  
felzokog benne  Jaroszlávna  
egy balalajkán  át,  messzire  

Még  elkülönítve  a mutatók  az  órán,  
de  sűrít  a szög  egyre  élesebbre,  
amint  újonnan  rajzol  be  égtájnyi  irányt  
a  szárnyverések  
kékvérű  áramköreibe,  
mely  tükröződik  a  délutánba,  
hogy  megnő hosszan  az út  utána...  

Ósz van. Arányait  az idő újra  osztja,  
fenyőezüsttel  töltve  a  csendet.  

Villámfecske  cikkan  a  léghuzatban,  
s  az  égalatton  tovairamlik,  
ívrét hajlítva  szárnyai  alatt  a kifeszített 

levegőeget. 



Juharfa-ágon fordul a fény, mint rőtarany ének, 
s  mint  őzikecsillag világít  a nyírerdőn  belül,  
hol  ökörnyál  köti  a dolgok  hierarchiáit.  
Járhatatlan  Út visz  a folyóknak  innen,  
mi járhatóbbá válhat  odaát,  
míg  odébb  gördül  velünk  egy  planéta-évszak;  

körözve  egyre  közelebb,  
fehérebb lesz  a reggel,  és intőbb  a szó,  a  

mégoly  hidegebb,  
amit  ELHALLGATTATNI  LEHETETLEN,  

és  ELVISELNI  —  LEHETETLENEBB;  
hol  majd  a zászlós  harangszóban  

már harmonika  robog  a hóban, 
ha  lángoló  bordó-  s  berkenyelevélen  

hunynak  az ősznek képei,  — 
a  távolból  hosszan  kiperegnek  

varjak-lassú  nyakékei...  

1980 



Loreley 
Szonett  tükörre,  —  hologrammal  

Mint  ívek  sarlói,  akkor  reggelen  
Egyszerre  kélt fel  az  égre  a hét  nap  
Hogy zárt  meredélyén  e  sziklafalnak  
A levegőtér  is izzott,  reszketett  

Míg eggyé  nem olvadt szikla-  s  égperem 
A fák felett,  hol  folyton  újra  támadt  
Lángvöröse  a lézeres  zsarátnak  
Mint  átvérzett  tűz  egy  szikraékszeren  

Majd,  miként  fényre fény vagy  árnyra  árny  csap  
Egymást  oltva ki  túl  a velin-égen 
Eltűnt minden hologramos  sugárzat  

...S  bár perdült hajóm fenn  a vízesésen 
Ezüstrácslott  bűvköre  a varázsnak 
S ELMERÜLTEM  TÜNDÖKLŐ MÉLY  SZEMÉBEN  

S A VÍZTÜKÖR  LEGMÉLYEBB  KÉK  TERÉBEN  
Ezüstrácsként  villant  még a varázslat 
—  És  szárnyalt  hajóm, fel  egy vízesésen 

Hogy előtűnt törve  lenn  a sugárzat 
Meglebegve  az  elmerülő  égen  
Mint mikor  a szél  gyúl  és  szárny  alá  kap 

Hol  egy tű fokán  átszűrt  lángtörésben  
Reszketett  csak zárt tüze  a  zsarátnak 
S  a víz  alól  is  újfent  széjjeláradt  
Amíg  minden  külön  nem vált  egészen  



Majd  olyan fénnyel,  mit csak dal  teremthet  
Rendre  felcsendült  szemében  a hét  nap 
És benne úszott  árnya tört  hajómnak 
Mint  sarló, hasítva velin  felleget  
1983 



Karácsony,  elforgó síkon 

Isten fehér  szakállát  rázza  
alélt, idegen  világára  

Körül  a dérvert  szemhatáron  
csengettyűzik  a kiskarácsony 

Észak tájáról  elhalóban  
harmonika  ropog  a hóban 

Pásztorok jönnek,  tükrös  álom  
kántál méretlen  éjszakánkon  

Hómezőkön  át fényütötten 
csillag  barangol  mély  szemükben  

Liliomokkal  plántált  ének  
fényesít bennük  békességet  

1984 



Oda  a Szinevéri  tengerszemhez  
Te a nagy harmatcsepp  vagy  

a lótuszlevél  alatt,  
En a kis harmatcsepp  vagyok  

a lótuszlevél felett. 
(Rabindranath  Tagore:  Mit  mon-
dott a harmatcsepp a  tónak?)  

Mély  lehetsz,  ó, mint benned  a hegyek...  
S  a kő,  mely kék  és  visszatetszeleg  
A vízre  fölfutó  virradatban,  
Hallgat.  Kagylóid  héja ha  pattan,  
Gyöngyházszín  szelekbe  átszivárog,  
S  íriszekként  gyorsezüst  pisztrángok  
Halk  csobbanású,  cikkatag  íve  
Hűvös-fehérrel  flitterezi  be  
Rajtad  a reggelt,  lassan  derengő  
Égbe  oldva  a fenyvesek  kéklőn  
Szitáló  fátylát.  — Egy füsti  fecske  
Szárnyával  széliránt  csap  keresztbe,  
Elszakítva  a távoli  partot...  

Frissen  tárt  tükör:  magasba  tartod  
Kyklopszi  fénnyel  óriás  szemed,  — 
Mélybe  temetsz  ott  minden  felleget,  
S  a Rózsa-havasok  kontúrján  át  
Violázgatsz  harmatból  szivárványt;  
Fenyőrigóink  csöndjét  a fákban, 
Hol kimondhatatlan  hallgatás  van,  
Mely már-már  remegő légbe  tombol,  
Hol  míniumvörös  nap  korongol,  
Zendítve  rendre  bennünk  a hajnalt. 
Áttörsz  csillogva,  míg fény  alatt  tart  



Sugárzó  szálán  a rajtad  intő,  
Kendóként libbenő' bárányfelhő', 
Szétáradón  a zöldfenyves felett...  

Az  évezredek  ridege  benned  
Sú'rved ily nyugalommá  e  nyárban,  
S  magányod  mélykék hidege  zártan  
Gyűrűzi  körben  a parti  sávot,  
Amelyre  föl  még vulkáni  lángod  
Kövekből  köpte  egykor  a tüzet: 
Vajúdását  e  völgykatlan-üreg,  
Hogy  átfájdul  rajtad  minden  évszak  
Kráteres  sebbel,  ha fényvihart  kap 
A tengerszinten  megfeszült  idő.  
Zokogó  csermely,  kövek közt  törő  
Patakok  sodra  csobogja vissza 
Áttetsző  kelyhed,  álmaik  tiszta,  
Földrevert  dalában  esdekelve...  

És észrevétlenül  vezekel  le  
Egy elnémult  örvény víz  alatt  mart,  
Titkos  folyosója  a part 
Körbefutó  szegélyén  valahol  
(Fölötte  épp talán  délibáb bomol,  
Bodzahab, — révült  tűremegésben);  
Szálfák  árnyéka vetül  rá  mélyen,  
És sötéten kéklik  egyenest le, — 
Méltóság  ül  fönn  a fenyvesekre, 
Hogy  szinte  fölnyit  a dombvonulat 
Bordázott  zöldje, mely  visszahullatt  
Egy vízre hajló  páfránylevélre,  
Hol  megcsillan  bennem,  partot  érve,  

Az  egyetlen hang, hogy  kimondjalak...  
1986 



Bukovinai  esték  

Szemük  alján  bordószínben  
Villámlik  egy messzi  évszak, — 
Ritkul fehér  hollóingen 
Arvalányhaj,  gyöngyiszalag  

Vadzab növi  a temető 
Kopjafáit révültében 
Hegyoldalból  mélykék  erdő  
Forog tükrös  fejszeélen  

Alkonyati  varjúszárnnyal  
Nehezedik  le  az  este  
Csöndjét  rozzant  citerákkal  
Csillagokra  kipengetve  

Fenn  a hegyen fehér  templom 
Árnyék-fekete  gyertyája  
Súlyosul  a holdkőúton 
Fordulva bé  Moldovába  

Az idő vén  asszonyarcát  
Mélyrét  ülik meg  a ráncok,  — 
Őrzik hitük tört  sugarán  
Holdasuló  másviláguk  

Kút  ágasán  pipiskedve  
Lidérc vihog  hétvilágra  
— Hidegebb lesz  minden  este  
S feketébb  az éj  homálya...  
1987 



Ebonit  ének  

Mikoron  Orfeusz  alászállt  
Zendítve  karzatos  szivárványt  
Szélhárfáján  ebonit  ének  
Sugárzott  Eurydikének  
Míg végleg  elnyelték  az  aknák  
Elíziumi  árnyalakját  
Visszhang  gyanánt hogy  elidőzzön  
Alvilágtáji  útvesztőkön  

Hollók  szárnyán  suhogva  mélyen  
Gyertyák fekete fénykörében 
Delejez  kimért  éjszakája  
Viperát  lángzó  kimérákra  
Kerberosz  krétakörterében  
Kráterezve  hangársötéten  
Hol  az iszonyú  régiókban  
Jáspisköveken vérkígyó van 

S  fehér márványon  alabástrom  
Árnya  készül  víni  a páston 
Egymásból  vinkelt  metsző fémben 
Sikong  a húr  a pengeélen 
Felcikkanó villámot  ajzva  
Sújtásoktól  lobogó rajzba 
Idézve  meg  az éjszakán  át  
Riadóztatott  látomását  

Bacchánsnők  táncán  kentaurok  
Zabiáit izzák lent  a húrok 
Hol kobaltkék füstben  szédeleg  
A reinkarnáló  képzelet  
Hogy  szirénázó  szélbe  áttűz  



A fólsmaragdló  mélygránáttűz  
Forró közegként  szakadatlan  
Sziklákkal  átszűrt  alkonyatban  

Viharos holdpántok  gyűrűi  
Örvénylenek  mágneses  tűin  
Forogva  rá  a Styx vízére 
Szaggató  hárfaszíwerésbe  
Szikráztatott  fényélük  alól  
Árnyék  dereng  a csipkehabból 
Eleven  ametiszt-ködökben  
Liliomokba  öltözötten  

Majd vakítóbban  mint  az  ében 
Tovatűnt lerácsolt  szemében  
Széljárta tükrök  iramában  
Füstté lobbanó  szivárványban  
Éjféli  napként  mennydörögve  
Korongolón  a tűzkörökbe 
Hol  egy pillanatnyi  végleten  
Még kiragyogja  a végtelen 

1987 



Nyárvégi  virágcsendélet  

A lépcsőpárkányra  délután  
Felkattan  még  a nyári  nap  

Rozsdavert  kandeláberen  
Cikláment  gyújt  az  áhítat  

Az  ágak közt halk  cinkefény  
Noktürn-karátos  zöld  achát  

Futtatja  hószín  flitter en 
A visztáriák  sugarát  

Terrakottákkal  kirakott  
Teraszt  szöktet  el,  úgy forog 

Zengve  a  grádicsperemen  
Gerániumkék  tűz  ragyog  

S  a gladióluszok  között  
Villogó,  dárdás  labodák  

Lampionja  gyúl,  fénytörött  
Dáliaként,  mint  délibáb  

A  csönd  ablakos  fényein  
Virít  lassan  a benti  nyár  

Zsalugáternyi  réseit  
Sűríti  már  a félhomály 
1989 



Valami rejtve  mágnesez  
Lator  Lászlónak  

Valami  rejtve  mágnesez  
Irdatlan  mélyből,  hangtalan 
S  körbeír,  mint  egy fémlemez 
Elfogó tükre  a napban 

Valami  rejtett  derengés  
Szétfolyó időnk hiánya 
Fenekedik  ránk,  mint  a kés 
Ebonit  éle, — hiába? 

Meglobban!  Síkján  tengerek  
Fekete  esők  gyúlanak  
S  böjti  szelekből  metszenek  
Az  alfabéta  sugarak  

Vijjogó  másfénnyel  betűz  
Lángoló  magvuk,  mióta 
Átvérzem  lassan,  mint  a tűz 
Képtelen  negációkba  

Fehér  ingemen  olvasat  
Kivasalt  gond nyű rajta 
Hun lábnyom,  avarkori  csat  
Ég, ropog benne  a pajta 

Dalában  életünk nyűvi  
Bizánca  felől Árion  — 
Viharos  holdak  gyűrűi  
Szikráznak  ujjaimon  
1990 



FÜZESI  MAGDA  





Népdalvariáció 

Ka folyóvíz  volnék,  
bánatot  nem  tudnék,  
hegyekről  völgyekbe  
lassan  folydogálnék.  

Ha tengervíz  volnék,  
gyöngyöket  ringatnék,  
a  szomorúságnak  
koporsója  lennék.  

Ha katona  volnék,  
halálig  harcolnék,  
fekete  vakságba  
fényes  utat  vágnék.  
1971 



Csikótánc 

Ez  az élet  tündértelen,  
holdas  csikó  a  szerelem:  
a  szívemre jár  legelni,  
csali  nótát  énekelni.  

A  bánatot  már  nem  bánom,  
ha keresem,  megtalálom,  
megtalálom,  ami  nincsen:  
aranyalmát  rézkilincsen.  
1974 



Tűz 

Istenek  égi  
ménese  vágtat  
táncol  a föld  is,  
királyi  ágyad.  
Takaród  bársony  
mezők virága,  
szent  a  zenészed,  
ég  csalogánya.  

Tűz-tenyeremtől 
izzik  a véred, 
nő  soha  szebben  
nem remeg  érted.  
Égő  szerelmed  
senki  ne várja: 
halálos  csókom  
feszül  a  szádra.  



Útban hazafelé 

Ezüst  cérnám  elfogyott  régen,  
nem vezet  erdei  ösvényen.  
A vadak nyomát fa  takarja,  
alszik  a mesék  birodalma.  

Krumplicsősz  lett  a nagy  király,  
Hófehérke  a gyárba jár, 
bujdosik  a hétfejű  sárkány,  
Erős  János  falat rak,  sárt  hány...  
Foszlik  az  álom,  menthetetlen...  
Gonddal  csatázó felnőtt  lettem.  
Gyalogutak  langyos  porában  
bokáig  süpped  fáradt  lábam.  
Látom,  gesztenyék  tenyerén  
hogy villan  meg  a kósza fény, 
gyilkos vesszőfutás  alatt  
vérző  igazság  mint  szalad...  
Az  aszfalton  nincsen  gyökér,  
a veréb is  szeméten  él,  
autó  száguld,  kazán  visít,  
por  lepi  a nyár  színeit.  

Varázsdalok  nyílnak  a számon,  
megyek,  míg magamat  megváltom.  
Árokparton  kaszások jönnek, 
megállnak  és  visszaköszönnek.  
Rám  néznek fáradt  asszonyok.  
Most  érzem  csak:  itthon  vagyok.  
A  sík  mezőn  ók  messze  látnak:  
szívét vigyázzák  a hazának. 
E  nép  minden  bajból  kilábalt:  
perzselte  láng,  kiáltott  száz jajt, 



de ment  előre,  konok hittel.  
Pedig hány fia  vérzett  itt  el...  

Tűzhely-védő  asszony-királyok  
szájból  etették  a családot,  
testükből  a szél  szobrot  formált,  
arcukra  eső  szántott  csatornát.  
Eres  kezük rajzolt  virágot,  
csecsemő  dajkált,  óvott  lángot.  

Ez  a föld bölcsőm  és  erődöm,  
itt  markolt  kapát  minden  ősöm.  
Új  sarjak simítják  a lábam, 
itt van jussom  borban,  búzában.  
Itt  eszméltem  a szó  ízére,  
anyám haja  itt  ért  fehérre,  
s  lányom  apró  lába  nyomát  
itt  növik  be  az  ibolyák.  

Hazám  e táj.  Erdeje,  rétje  
megfáradt  ember  menedéke.  
Itt  esti  csillagokban  égnek  
elporladt,  táltos  nemzedékek.  
E  kicsiny  föld  népének  sorsát  
ma munkás  kezek  kovácsolják,  
s  osztozik benne  minden  társam,  
ki hittel  hisz  a  tisztulásban.  
1978 



Júlia  éneke  

Temetőnek  szültek  engem,  
magamat  melléd  temettem.  
Tölgyfaparázs,  táltosabrak,  
téged  nekem holtan  adtak.  

Tűzzel,  lánggal  élesztgetlek,  
tündérszóval  ébresztgetlek.  
Kezed  kötöm  a kezemhez, 
szívem nójön  a  szívedhez.  



Sirályok 

Míg köröznek  a híd  alatt — 
alamizsnával  megdobáltan — 
még  a lelkük  is  felszakad 
egy-egy  elnyújtott  sikoltásban.  

Az Ung rohan. A  köveken  
az  apró habok is  vacognak.  
A  sirályok — huszonheten  —  
rongyos  álmokba  kapaszkodnak.  

Néha  egyikük  elkiált.  
A tengert  látja,  elmerengve.  
És elsodorja  a határt 
a  szilaj  vizek  végtelenje.  

1980 



Téli  éjszakán  

A  süket falra  mártír  fahasábok 
morzejelekkel  titkot fénylenek. 
Jajgat  a lélek.  Dörömböl  hiányod.  
Éjfél  rikoltoz  a világ felett.  

Most  balzsamozzák  a megkínzott  fákat  
a vijjogó, vajákos vén fagyok,  
ítélet  nem volt.  Kegyelmet  sem várhat, 
ki vére hulltán  daccal  hallgatott.  

Az  őrült  csend  most megfojtja  a tájat. 
Havat  zabál, vonítva felröhög.  
Hová rejtsem  a sápadt  ibolyákat,  
míg álom-ágyon  csonttá  görbülök?  

1980 



Küzdelem 

Nehéz  páncél  szorítja  lelkem,  
mégis futnom  kell  rendületlen.  
Vagyok,  kit  megvert  bíbor  átok,  
hogy keressem  a  szabadságot.  

Éget  a nap, tépnek  az  ágak,  
az erdőn  bősz vadak  tanyáznak.  
S  bár vízesés  dübörög  bennem,  
szomjan halok  e  küzdelemben.  
1982 



Parafrázis 
(Kosztolányi  Dezső:  Édes  Anna)  

Kóbor  madár  kiált felém. 
Ott jajgat  a dermedt  tűz  körül,  
hol  szállástalan lelkek  dideregnek.  

Honnan való bennem  e rémület? 
Hiszen ha felnégyelnének...  
Tavaszi földbe  temetnének,  
virágok  szirmán  felragyognék,  
pillangóként  repülnék  hozzád,  
gyenge  testemmel  
megzörgetném  ablakodat,  
éjféli táncra  kerekednék,  
gyertyád körül  tekeregnék,  
küszöbödön  hullna le  
árva fejem...  

*  *  *  

Bolond,  ki  épít  cifra házat, 
tán inkább szemfedőt vegyen: 
a rügyekből  nem lesz  virág,  
sosem lesz  zölddel  ékes  ág.  
Csak zizegnek  a bogarak, 
nem  szállnak fényes  ég  alatt.  



Biztató 

Felgyújtják  lombjukat  a fák, 
szikráznak  rőtszín  levelek.  
Arcomba  csap  egy  csonka  ág,  
mint  élő  lelkiismeret.  

„Mi  ellen  óvod  önmagad,  
hisz  tél  tör  rád  könyörtelen?  
Hideg  lesz,  kemény  s hallgatag 
a rettegés  a  szíveden.  
A rettegés  a  szíveden.  

Csak énekelj,  míg van  dalod,  
a lángot  el  nem fojthatod.  
Ha fénye rád  nem  tündököl,  
a félelem kerékbe  tör,  
a félelem kerékbe  tör.  

Légy bölcső,  aggnak  szemfedél,  
vándornak  utolsó  kenyér,  
munkásnak  szeg vagy  kalapács,  
földművesnek piros  kalács.  

Légy vetés,  dúsan  viruló,  
nagy víznek játékos  hajó,  
égesd  magad, hogy  megmaradj,  
másként halálra  mar  a fagy, 
másként halálra  mar  a fagy." 
1983 



Ima  mindenkor  

Legyen tavasz,  levéllel  ékes,  
földszagú tájon  kikelet.  
Legyen  madárdal, fákon fészek,  
ölelje  mézszínű  meleg.  

Legyen  áldás terhes  mezőkön,  
legyen harsogó  a határ. 
A gyermek  nyár  gazdává  nőjön,  
virág jelölje,  merre jár. 

A  falevél  égjen vörösre,  
pengessen  torz  gallyat  a szél, 
víg  folyó  szemét  bekösse,  
a fű dértől  legyen fehér.  

Reszkessen  rózsafa  leverten,  
kökény kiáltsa:  szenvedek!  
A kert testén fagy  meneteljen,  
hulljon rá tompa  rettenet,  

hogy  azt  sikoltsa: jöjj  eső,  
zuhogj  a földre,  moss  barázdát.  
Legyen  a lelked  éltető,  
a  dermedt  búzaszívet járd  át.  

Hűs víz,  porlaszd  el  életem,  
legyek fatörzs,  legyek  gyökér,  
csak tavasz  legyen  szüntelen,  
meg nyár  és  ősz  és újra tél...  



Szőttes  pirossal,  feketével  

A dolgok  fáit  szél  tépázza,  
felriad  a sok  gond-madár.  
A lovak összebújnak  fázva,  
ki tudja,  meddig  tart  a nyár? 

Ki tudja,  meddig  tart  az élet?  
ránk  esteledhet  hirtelen.  
Irgalmat  senki  nem  remélhet,  
így hát  szívedben  rend  legyen.  

A béke  olyan,  mint  a szélcsend, 
csak  a hiánya  mar  sebet.  
Fuldoklom  álmok  tengerében  
és minden  napom  rettenet.  

Allhatsz-e  kábán,  mint  az  állat,  
várva  a bűvölő  csodát,  
ha  a halál  közöttünk  vágtat,  
emberszította  tűzön  át?  

Hiába  a csönd  és  az  áldás:  
a föld forró  és  egyre forr.  
Agyad  megbontja  egy kiáltás, 
véred  felissza  a pokol.  

Bársonyos  mezők  mosolyáért  
ki  nyitja fel  az  ereit?  
Ki lesz,  ki  fegyvert  dalra  csábít,  
ha már  az  átok  nem  segít?  

Csikorogjanak  a csigolyáid,  
úgy  szorítsd,  bajtárs,  a kezem. 
Hitünk  kemény  lesz,  mint  a gránit, 
óvjuk  a jót  szerelmesen.  



Hármasút 

Úgy rángatják  a sors  fonálját,  
megkérgesedik  a tenyér. 
Nem tudni,  mit  szőnek  a Párkák 
és hogy  a fonál  meddig  ér...  

*  *  *  

Aki  bogár,  mind  alkuszik:  
fellohol  ujjak  csatornáján,  
aztán megdermed,  mint  a bálvány, 
hogy  élni hagyják  egy  kicsit.  

*  *  *  

Meggyűrűzött  madár  vagyok:  
lesik  a dalom,  repülésem,  
tán  átbújhatnék  még  a résen, 
amit  a halál  meghagyott...  
1990 



Anyám 

Gyakran  elnézem  két kezét:  
miattunk  szántja  annyi  ránc.  
Napjai  hullnak  szerteszét,  
mint  rossz  fazékról  a  zománc.  
Reggel  rohan,  a munka vár,  
este  a kertben  toporog.  
A küzdésben  hol  a határ, 
nem tudja. Annyi  a dolog! 
Nagymamát  őrzi  délelőtt,  
délután  óvja  lányomat,  
s  mert  megnyergeli  az időt, 
őt szolgálja  a virradat. 
Sorsomról  számvetést  csinál,  
bánatomra  is  gondja van. 
Az  én világom  körbejár,  
s minden  napom  haszontalan.  
1990 



Tájoló 

Az  ősz  elfáradt.  Felzokog.  
Köd lüktet  lázas  homlokán.  
Szívén  sietnek kis  konok  
fények  a csillagok  után.  

Az  ősz  zene:  makkperdülés,  
a tölgyfán  száraz  ág  dohog.  
A  szikkadt  szél,  akár  a kés 
szeleteli  a tegnapot. 

Maroknyi  csend,  aztán vihar.  
Világot  rázó  indulat.  
Az  ősz  megvált  és  betakar,  
felglóriáz,  majd  elsirat.  
1992 



A hiány  tükrében  

Mi elől futhat  az  az  ember,  
aki  a tűzbe  belelát?  
Csellel,  haraggal,  gyötrelemmel  
befalazhatja  önmagát?  

Mint  sziklába  a  csigaházak,  
úgy  ágyazódtam  a világba. 
Arcomban víg fecskék  tanyáznak,  
ikrák rakódnak  szempillámra.  
Megselymesültek  a füvek, 
felzúgtak  a madárrajok, 
s  meleg fészkükben  — őrület — 
kikeltek  mind  a sóhajok.  
Felpercennek  a darazsak, 
magam  sziklákat  görgetek,  
megfojtják  álom-nyájamat  
a hajnalból  font kötelek.  

P.S. 
A költő térdig vasban  áll.  
Fölötte  elzúg  a halál. 
És mire  szólni  érkezik,  
már minden  elsötétedik.  





S.  BENEDEK  ANDRÁS  





Afrika 

Nekem  már rég  nem  a tamtamdobok  tompa  
dübörgése Afrika! 

Pigmeusok  mérgezett  dárdái  fúródtak belém, 
ólombányáidban  raboskodtam,  
dolgoztam  délen;  

Kimberley fölött  a kutyák  utolértek,  
golyót  kaptam  fejembe,  
merev vigyorral  haraptam  
a dzsungel  banánízű földjét,  
s  a lopott  gyémánt  elgurult  kezemből;  

A  sivatagban,  
mikor vizünk  elfogyott,  
tevém  és társaim vérét  is  megittam,  
szemgödreimből  homok-könnyek  peregtek,  
úgy nevettem,  _  

hisz  mindent  túléltem;  

Voltam Nílus-völgyi  fellah,  és 
moçambique-i  halász,  
míg végül  téged így  megszerettelek,  
kamaszkorom  álma,  
Afrika. 

1967 



Ceruzasorok 

A  grafit hatszögű  sejtjei  
piciny  bogarakként  
nekiiramodnak  a papíron, 
vándorló  hangyaseregként  
a  sorok völgyeiben  csörgedeznek:  

Végigbizseregnek  a lapokon, 
mint  a viszketés; 

csípésük  ott  ég 
a  szívemen.  
1968 



Kurucdal 

Havas  hegyekből  kitörök.  
Táltos  paripám  felröhög.  
Bársony homloka  csillagos.  
Szagos  füveken ha  tapos,  
Tárogató,  harci  síp,  
Kecskeduda  felvisít!  

Patak váráig  nyargalok.  
Utánam  ordas  farkasok.  
Ma este véres  tort  ülünk.  
Dögkeselyű  száll  fölöttünk,  
Nádi  csikasz,  réti  vad,  
Rejtekéből  ha  kicsap.  
1968 



Gyermekkor 

Naphosszat  a rozzant  palánkon  ültem.  

Néztem: 
a járda kopott  futószalagán,  

két  gond  közt,  
hogyan  siklanak  tova  
az  emberek.  

Felnéztek  rám,  
ahogy  rájukköszöntem,  
s  szájukon  a válasz 
kivirágzott. 

Gyermekkorom  kerítésoszlopain  ülve,  
ezért  a mosolyért  énekelek.  

1969 



Eső 

A moziplakátok  utcanőin  
szétmázolódik  a festék 

a hirdetőoszlopok  hazug  mosolya  
elmosódik 

Viszi  a víz 

a  por  fakó  púderrétegét  

Arcunk 
önámító  kis  csalásait  is  .  
lemossa 
1969 



Híg  november  

Híg november,  dér-didergő  erdők,  
Két  melled  közt  tort ülnek a felhők; 

Hószín köd-klastrom,  hamuszín  zárda,  
Hét  sziklafal  őriz, hűs  cellába  zárva;  

Poklot vallatónak bársony női test kell;  
Ónkriptában  vár rád Paracelsus  mester;  

Ölts  szőrcsuhát,  darócba  szőtt vértet, 
Parázson-nőtt  táltoscsikóm táncol  ide  érted.  

1969 



Janicsárok 

Kopjád  hegyét  apád  szívébe  törted,  
szablyád  acélja vérétől  pecsétes;  

Csak  a rokon  vér  az  igazán  édes!  

Kocka  perdül.  Osztozz  te is  a  prédán.  
Szentelt  aranyon,  ékes  papi  kincsen;  

Micsoda hit  ez,  miféle  isten?!  

Gyaur föld,  te!  Átkozott,  édes!  
Vérző testeden  tapos  a lábam...  

Senki  sem vár  rám  Anatóliában.  

1970 



Szívem 

Felvert fajdkakas, vérehulló  dámvad,  
Riadt rókafi, ríni  is fáradt. 

Zrínyi-ölő  vadkan,  ki  torkomba  gázol,  
Kézcsókos  szolgám — porig  alázol.  

Zöld-lila  bársony,  elnyűtt  kengyel,  
Hullj  le  a porba,  csendesedj  el.  

1972 



Egykori  vitéz  éneke  

Bordáim  közt tört vas.  
Tatár  nyíl  vagy  török  kopja?!  
Réti  féreg,  csikasz,  ordas,  
Vonszol  hét  öl  mély  síromba.  

Hajnal  előtt hét vitézem 
Hószín  kakast  áldoz,  
Jó  lovam  már indul  értem  
Holdas homlokú  táltos.  

Hatszáz harang  delet  kongat,  
Fölfut  a láng  a lármafára, 
Dob  dubog,  síp  sikongat,  
Fölindulunk  Fehérvárra!  
1973 



Hazatérés 

Hetedíziglen 
Prédikátorok  fia  vagyok  

Magam  is  
Kitagadott 

Parazsat  izzíts,  
Fogót hevíts  hát  

vén  inkvizítor  

Én 
Itthon  vagyok  

1973 



Mese 

Fegyvertelen  vagyok  
Es  árva;  
Koldus  királyfi  
Feketevárba. 

Enyém  ez  ország  
És  a trón! 
Lengek tört  zászlóként  
A  bitón.  
1973 



Átok 

Két  szép  szemed  csak ragyogjon,  
Égő sebbé  lobosodjon.  

Pokolerdő, Átok  Völgye,  
Lábad vigyen rejtett  tőrbe.  

Bársony bőröd  felhasadjon,  
Ordasfalka  elragadjon.  



Zöldár 

Fellobognak  a gyöngyös  fenyveserdők!  
A kiirtott  tölgyek,  csipkebokrok,  
Szép ligeteink  leomolnak  a hegyekből. 

Legyilkolt  szarvasok tülekednek  a habokban. 
Agancsukon  parázslik  a csillagos  égbolt,  
Tizenkét  szál  gyertya,  tizenkét  gyertyacsonk.  

1973 



Bor 

Farkaséhünk  égre  csattog,  
Harapjuk  az ékes holdat;  
Csikaszkedvünk  nótát  üvölt,  
Vadkandühű, véres  bordalt.  

1973 



Tél 

Fehér  szárnyak  suhogása,  
Véres vigyorú  angyalok;  
Békét  kötöttek  ellenem  
Hétegek  és  a farkasok. 
1973 



Vesztett  csaták után 

Se Majtény,  se Világos, 
Nincs  is letenni  fegyverem,  
Hiába, hogy fólindulának 
E  labanc hadak  ellenem.  

Ki előtt  térdepelnék,  
S hová futhatnék,  na  mondd?!  
Itthon vagyok  már  ezer  éve,  
S huszonhat  éve  bolond.  

Apáink  csak nevet,  gőgöt,  
De hazát  nem hagytak  örökül.  
Papjaink csak jótanácsot: 
Tanulj  tótul,  törökül!  
1973 



Rigmusok 

Ez már  így van,  drága  barátom,  
Ha pofám van,  hát  pofázom.  
Okom reá  épp hogy  számos:  
Száz  falu  és három város.  

Nem hűségből,  nem  is  dacból.  
Tűrök tűrten  sok  kukactól.  
Csak nincs  bennem  elég  alázat,  
Elhagyni  tenyérnyi  hazámat.  
1973 



Munkács 

Bár haddal  nem,  de  árulással  
Latrok nemegyszer  tiportak — 
Nem hajtok térdet  a sorsnak. 

Minden tettem  a tagadásé! 
Nem nyitok kaput  Katalinnak,  
Űrnapján  nem lövetek.  

A várkapu lánca  csikoroghat,  
Borulhat térdre  kapitányom,  
Nem  győz  le  alku,  alázat.  

S  ha  a töröksíp hangja  néma,  
S  szertefoszlik  a zászló rongya — 
Csak nézz  töretlen  homlokomra!  

1975.  november  



Verbóc 

Nyár van,  délidő,  
A temető  kapuja  kitárva.  
A sövény  bokrait  
Egy közönyös  kecske rágja.  
Porlad  az  egyetlen  sírkő,  
Az elhagyott  törvény-tábla.  
Ez  a nulla  kilométer,  
Innen  indult  az út 
Amerikába. 
1976 





VÁRI  FÁBIÁN  LÁSZLÓ  





Altató 

Ittál  a vadak  lábnyomából,  
azért vagy  most ilyen  távol.  
Szarvasok  sóhaja  tör  az égre:  
József Attila,  aludj  el végre! 

Csipkés  fagyon,  éles fagyon 
színét veszti,  kihűl  a vércsepp. 
Nem fogsz  fázni,  nem fogsz fázni, 
sírod bánatodnál  mélyebb.  

Aki  Isten,  most van  gondban,  
hideg homályba  takar  szépen.  
Remeg  az  alkony,  fél  az  alkony  
ablakot  rázó  nomád  szélben.  
1970 



Múlt  időben  

Hópelyhek  és  csillagok  hulltak,  
akik  féltek,  megvakultak.  

Asszonyok jöttek fehérben,  kékben,  
rémült vizek  leheletében.  

Vert  ezüstért  nemes  óbort  kértem,  
s  bádogkupában  hozták  a vérem... 
1971 



Mikes  Kelemen  
„Ex Turtia 
nulla  redemptio."  

Hiába vala  az  áldás,  
ha  aztán jöve  az  átok.  
Esők  és  árvizek  után  
a száműzött  kurucra  várok.  

A rab haza  nem  áldoz  semmit,  
fiának gödröt  sem  ásat.  
—  Jó  uram,  rám jár  a  szél,  
neveddel  veri  a  számat...  

Üldözők  napja  lejárt  már,  
jámbor, jámbor  a  szándék.  
Fordul  a Göncöl  és  indul  
Rodostóban  az  árnyék.  

*  *  *  

—  Otthon van-e  kuruc  még?  
— Még Dózsa  húsán  élünk.  
Zágonban  szétfolyt  a harang, 
hűl  egyre jobban  a vérünk. 

—  Dagályos  vagy,  te  küldönc,  
de  a tenger  hazudik  szebben.  
—  Mikes,  én nem  bántottalak,  
eressz,  küldj  haza  engem!  

1971 



Majtény 

Golyót  kapott,  eldőlt  a zászló,  
szédület  száll  a mező felett.  
Mért keseregnél,  embernyi  László?  
A  csöndre fel  senki  nem  esketett.  

Indula  urunk hajnalba hajló 
vezeklő  éjszakán  napkeletnek.  
Megfordul lova  lábán  a patkó, 
tébolyult harangok  integetnek.  

Nagyjó  uram,  a szolgád  ne vidd  el,  
hagyd  meg hitét  az  ittmaradásra.  
Lábnyomát  leöntik halottas  vízzel,  
s  kivert  szeleknek lesz majd  a társa. 

Aki  kuruc vagy,  óvjad  e népet 
pestistől,  dühtől,  éj  közepétől.  
Rettegünk,  tudd meg,  legesleginkább  
németek haragos  istenétől.  

1975 



Széphistóriák 

I. 

Siralmas  immár  énnekem,  
szoknyád  árnyéka  szívemen.  
Hagynám  hitemet  — nincs  kire,  
bujdosik  bánatom  messzire.  

Szépszemű fények  érted  halnak,  
lombokból  kelnek  riadalmak,  
vizek  zendülnek,  minden  ázik,  
csak  a te  arcod  virágzik.  

Szállna  számról  
iszonyú  ének,  
indulna  karom  
ellened,  érted  

Hagynám hitemet  bárkire.  
Bujdosik  bánatom  messzire.  
Valami  varázslat  visszahozná,  
szoknyád,  szemed  azt  beragyogná.  

ii. 

Hajtsd  fel  a szoknyádat  szépen,  
virágod  csak  az  enyém lehet.  
Ünnepre  gyűlnek  az  égen  
bíborban  haldokló  fellegek  

Közéjük  indulék  éppen,  
az  újhold  hidege  hull  rám.  
Takarj  be hajaddal  éngem,  
indítsd  el  legszebbik  órám.  



Érkezék  ismét fényes  világba,  
fordul  csak  arcom bársonyos  gyászba.  
Merül  már homlokom  éjfélbe,  tűzbe,  
vonnálak  magammal  bánatba,  bűnbe.  

Rontanád  szemem  
csillaggal,  kővel,  
fejemet  átokkal,  
temetővel. 

Rossz  lelkem tűrné  bántó  hatalmad,  
bujdosó  szavamnak  adj  nyugodalmat,  
s  légyen  igazság:  nevem ha  kéred,  
ragyogtasd  értem virágod,  véred.  

IV. 

Merülnél  értem hűs  habokba,  
hordanád  vized  homlokomra,  
így  nőnél  lassan  életemmé,  
vérig  vetkőző  kedvesemmé.  

EPILÓGUS 

Sötét  az  éjszaka,  akár  az  ében  
Kisasszony  hava  harmadik  hetében.  
Lobogója  hogy  ne legyek  gyásznak,  
szebbet  írok  majd  szebb  leánynak.  



Adalék  a  széphistóriákhoz  

Miért,  hogy  mind,  ami  valóság,  
tabuvá kényszerül  veled.  
Teszi  a tavaszt  ékesebbé  
rózsából  fakadó  neved.  

Tör  rád  a  lélek  éjszakája,  
szívedre  szerelmet  kiált,  
feszülsz  a hiányok  falára,  
s  napfénnyé  oldod  a homályt. 

Nomáddá válhatik  maga is,  
aki  csak nomádként  szeret.  
Nem küld  neki  az ég  harmatot,  
hord  a  szél  fejére felleget. 

De tűzzé  fejlődik  a vér, 
álmaink festéke  lehull,  
és minden  megunott  mozdulat  
nehéz  üszőkké  aljasul.  

Teszi  a tavaszt  ékesebbé  
rózsából  fakadó  neved.  
Tagjaid forró  ígéretét  
lázadó számra  égeted.  

1977 



Szervátiusz  Tibor  
Dózsa-szobra  előtt  

Lanthúron  kesereg  
szép  gyászos  ének,  
míg poklok  szolgái  
züllesztik  szét  
évezredünk 
második  felének  
tizennegyedik 
esztendejét. 

— Agyam  még forr 
a tűzpánt  gyűrűjében,  
lent füstben  az  ország  
és  bolydul  a had. 
Húsomra  rá-
telepszik  az  ében,  
eb,  aki  belémmar,  
szolga  marad.  

—  Permanens  tüzet  
táplál  a tested, 
ideje  hinni  és  
kimondani. 
Trónusod  előtt  
vigyázzba  dermed,  
s  a hűségre  gondol  
egy  kárpátaljai.  
1979 



NGS.  Balassi  Bálint  
a végek  végein  

Jaj,  ki  hitte volna,  hogy  nem mondok  tollba  
sem búcsúszót,  sem pedig  végrendeletet?  
Mert  nincs  feszület  és  gyertya  se tán, 
virrasztják  deli  legények  hazányi  nagy  sebemet.  

Jó rebellisek  hitükben  élnek,  sosem  
Süvegelnek gyarló  földi  hatalmakat  ók.  
Nagy  magos  Istennek  térdepelnek  csak és  
Losonczi Anna  földi  szerelme  előtt.  

A  tavasz  temet  el,  és húzza  a május 
az  áruló  évszakok  harangjait.  
Hogy Madzsarisztánban  török hold jár  most,  
csak sokasítja  Bálint  úr  panaszait.  

1979 



Jeszenyin  búcsúja  

Kiég  a hold  is  és  elszáll  
Keleti,  szép  buja  álmom.  
Elvérzett  minden  szerelem  
A  szuronyos  vadrózsákon.  

Húsomba  dermed  az  emlék  —  
Sagane  simogatása.  
Késélek  borzalma  indul  
Az  alantas  éjszakába.  

Vonaglok  már  csak  a  télben,  
Vacogó  ének  a  számon,  
Dereng  a túlvilág  fénye.  
Édes  szép  anyámat  szánom.  

Mégis  elindulok,  immár,  
S  itt  marad  mind,  aki  drága.  
Ég  veled,  orosz  hazácska,  
Ég  óvjon,  föld  kapitánya!  

Zengjél  csak,  föld  forradalma,  
osztályharc  piros  virága!...  
Felnyitott  erekkel  szállok  
a halálok  vonatára.  
1979 



Görög  Szép  Katáért  

Görög  Szép  Katáért  
mire  vetemednék,  
mennyköves  egekkel  
halálos  bajt vínék. 

Bizony,  legyőzetnék  
vaskesztyűs  kezekkel,  
elragadna  az  osz  
varjas  fellegekkel.  

Titkos  az  szerelem,  
nincsen  is virága, 
ékes  ravatalom 
égo  öled  ágya.  

Hullhat  már liliom 
szegénylegényszívre, 
Aranyos  Katicát  
elviszik  a hitre... 

írtam, miként  éltem,  
titokban  és vádban, 
szerelem  igéit  
ekképp variáltam. 
1982 



Karácsonyi  ének  

Öt szál  gyertya  égig  érne,  
hajnalonként fellobogna, 
karácsonyra földig  égne.  

Fenyőfára gyertya  kéne.  
Háromkirály  sirdogálja:  
másvilágra  ki  megy  érte?  

Egy  zarándok  a holdra  fagy,  
másik kettőt föld  nyeli  el.  
Gyermek Jézus,  merre vagy? 

Az  a gyertya, jaj,  de  kéne!  
Közénk  sújt  az Isten  kardja,  
s  fellobog  a pásztor  vére...  

Nehéz  a hó,  száll  az  ének.  
Mind meghalnak,  akik félnek. 



Napfogyatkozás 

Tán ünnepre  készülünk  megint.  
Lelkünk tisztára hó  sulykolja,  
de feloszlatva  a gyász  színeit,  
miféle holdbéli  alkonyat  
ezüstözi  az  arcunk  újra?  

Holott  balzsam  az,  
nem  ezüst  — 
csendül  meg  aggódva  az  ösztön.  
S  földre lapul  az  emberi  nem,  
hogy  anyától  öröklött  egybőrére,  
fehérre,  sárgára,  feketére,  
semleges  színű  
vértet  öltsön.  

Létezhetnének  angyalok  
emelésére  sebzett  őznek.  
Hanem  a mennyek  magasában  
szédülettel  s veszélyközeiben 
csak égitestek  kergetőznek.  

És tennivalóink 
megsokasodnak, 
s van,  ki jövőjét előhívja. 
0,  micsoda  évszak,  
hogy  fagyot  sugároz  
ránk  a napkorong  negatívja?  



Elhúz  az idő,  
de itt  marad  a mása, 
huszonnégy  órás  csattogása,  
s  a  narang,  
mely delet vagy éjfélt  kongat.  
1983 



* 

Útban Törökország  felé  
(1717.  szeptember  17—21.)  

Mindkét hazából  kiárvulva,  
csak hitünkben  töretlenül,  
lelkünk holdfehér  vásznaira  
Isten  árnyéka  nehezül.  
Alattunk reménnyel  ringó  gályán  
pogány föld felé futunk, 
hol  a Patróna  glóriáját  
ölti  magára jó  urunk.  

Otthon  zsibbadást  hord  az  ájer,  
a vetést véreső veri,  
elhullatják virágaikat 
az  akasztófák  ágai.  
Hatalmas  hittel  hisszük  mégis,  
hamarost  lesz  majd visszaút,  
és  a tengertől  visszakapunk  
lobogót, várfalat, falut. 

Vágyódik  ezért  a szemgolyó 
a gyertyafényhomály  után,  
verejtékezve  áll  a kéz 
a körbevándorló  kupán,  
s  mikor  minden  vérlobbanást  
testmeleg indulat  hevít,  
daccal  reccsenti  szét  a szó 
a fogak  porcelánjait:  

Hasítsd  meg,  Uram,  az  egeket,  
kell  most nagyon  az  áfium! — 
Végtagjainkba  szegeket  
veret  az  evangélium.  



S  mert  Pilátus  kezeit  mossa,  
álmain  csak  átsuhanunk,  
de  az árbockeresztről  újra  
feléd fordul  ábrázatunk.  

Eljő, ím,  új bor  ünnepe  is,  
s  Úr  asztalánál  nem várnak  ránk.  
Szánk  szögletén  csöndes  patakban  
szakadni  kezd  a Miatyánk... 
Ármányos  félhomály  szállja  meg  
a hajósok  szemgödreit.  
Sodorják felénk  a fellegek 
Drinápoly  karcsú  tornyait.  
1983 



Ünnep jő 
„A versben hiszek,  csak a  versben,  
abban, hogy van még alkonyég". 

(Veres Miklós)  

Megeshet, , hogy  a  szerelem  
büntető  istene  öl  meg,  
s  nálam  is  búsabb  farkasok  
eszik  le rólam  a földet. 

Mert  e föld  szülő  és  meleg  —  
mi  testünk  agyagi  mása.  
Hogy  nem tör  fel  a hant  alól  
az  aprószentek.sírása?  

A légen  át  a lét  ragyog,  
s vacog  az  ember  legbelül.  
De fejfák szikár  húrjain  
a halál  híre  hegedül.  



Szüreti  ének  

Esőcsepp  nehezül  
venyigék  szárán,  
legyezővé  csukódik  
a  szivárvány,  
s  színei  közül  
kibukik  végre,  
fürtökké  szépül  
az  évszakok  éke,  
sok  féldrágakő  
vagy  igazi  gyémánt?  

Kosaram  elejtem,  
becsukom  késem,  
nem  lesz  itt  szüret,  
kegyelem  nékem!  
Mert  felkészülve  
az  elmúlásra,  
az  egyéletre,  
az  egyhalálra,  
arcomba  mered  
ezer  kis  lokátor  
a  lugas  
smaragdzöld  magasából.  

És  ahogy  bemért,  
befog  sok inda,  
s  kapaszkodva  
a  hajszálaimba,  
mint  Évát  a  Kígyó,  
úgy  teper  le...  



S  elömlik  rajtam  
a tőke  szerelme...  

Térít  magamhoz  
lomb  susogása:  
„Min-den-bor-nak 
tűz-a-va-rá-zsa." 
S  hallom  is  
százszoros 
erősítésben. 
Ennyi  kell  csupán?  
íme  a vérem! 

Telik  a kupa 
musttal  és  vérrel,  
s  mint  aki  atyái  
útjáról  tér  el,  
emelem  arcom  
a nyíló  egeknek,  
nyújtom  a nektárt  
az  isteneknek,  
dicsérve  őket  
e  föld  nevében.  
Hogy  áldassék  
az  én borivó  népem.  

1985 



Hajnali  virágének  

Violás  hajnalom,  
hajlongjál  csak.  — 
Ekképpen  szólék,  
hogy  meglátlak.  —  
Legelső  fényed 
a holdra  dermed,  
ha  nem lát meg  engem  
a te  szerelmed.  

Úgy  szeretnék  
a  szemedre  szállni,  
miként  csak  te  tudsz  
a vizeken járni. 
Lépteid  simulnak  
úgy  a habokra, 
mint  a bíbor 
a  rózsasziromra.  

Megtörhetetlen 
delej  óv  téged,  
indítom  ellened  
minden  igémet.  
Legszebb  fényed  
a holdra  dermed,  
ha  nem vár  meg  engem  
a te  szerelmed.  
1986 



Kilépsz  az  éjből  
In memóriám  Nagy László 

Lesz-e  még  arcunk  kétezerben?  
(Néztem 
az  Esthajnal  csillagot.  
Alászállóban, 
kékreverten 
önnön vérétói  csillogott.)  

Most  meteorvihartól  
zeng  az  űr,  
az  éjszaka  poklokkal  teli,  
szárnyuk  emelik,  
összemérik 
a tűz-  és vashalál  szelei,  
s  midőn  majd  
szabadot  intenek  
a  lézerrel  nyilazó  istenek,  
boldog  lehet,  kit  eltalál  
a tűzhalál,  a vashalál, 
mert  szép halál,  mert jó  halál.  

De  a  sugárhaláltól  
óvj meg  engem,  
őrangyalom,  ó,  kedvesem!  
Ha  szemem  két  mécse  
már  csak  üszköl,  
de  a sejtek  még  sejtenek,  
te  szívj  magadba,  senki  más,  
kit  tenyerem  
kolduló  szavával  hívlak!  



S  ingeden  átsüt  
egy ikerpár-csillag  —  
eszemet pusztító  vérzokogás...  

S  hogy kilépsz  az éjből,  
lám, fehér  a tested. 
Csakhogy  a Sátánt 
felbőszítetted, 
s  már  emeli  pallosát,  

hogy  újra  lecsapjon,  
hogy  szívünkből  
bővérű forrást  fakasszon,  
szomját hogy  olthassa  
valamely  horda.  

Hát  inkább vissza  az  avarkorba!  
Az temetőit  megnyitja  sorba,  
s illendőképpen  eltemet.  



Rimbaud-val  szemközt  

Szememben  sivatag,  
tüdőmből  homokvihar  söpör.  
Fölszálló  mennyezet,  
mélyülő  gödör.  
A  szavak  még  süvöltve  
szállnak  feléd,  
bár nincs  artikuláció,  
nincs  tiszta  beszéd,  
csak homok  őrlődik  
kínnal  a fogakon. 
— Megadom,  megadom!  — 

S  te  gránitfejeddel  
elémbe  intsz:  
gleccserpatakká 
válik  a hátgerinc, 
szememet  felütném,  
mozdulni  sem merek.  
Hamuval  szórnának  be  
a  kráterek.  

A halálon  innen,  
az  életen  túl,  
örök  ébrenlétben,  
éjszakátlanul  lebegek,  
amíg tart  e  dáridó,  
míg rámtalál,  elragad  
a  részeg  hajó.  

Árbocához  kötve  
ébredve  ébredek,  
mintha  ringatnának  



bronzölű fellegek, 
s  szólítanám,  
ki messze  költözött.  

Lám, gyermekarca  homálylik  
a szfinxfejek fölött, 
mert  ott van  már  
a kőben  és  a fában, 
Marseille-ben  és  Abesszíniában,  
s  egy fanyar  mosollyal  
mintha felelne.  

Homlokán  a miazma 
lobogó  szerelme.  
1989 



Kikericsek 

József-nap,  rügybontó  idó',  
építő  szándék-villanás.  
Talpra  ránt,  
ingemre vért  borít  
egy  kokárdagránát-robbanás.  

Ó, hogy  ebből  is  más  okul!  
Lesből jött  időváltozás?  
Már  megint  Bécs felől  borul,  
és  Bécs felől  borul  
már  megint.  
Hüvelyében  a kard  odabent,  
vérében  a zászló  idekint.  
A  sóhaj  
egy  csillagra  kerül,  
egy tépett  ing  
leng  a  csillagon.  
Az  én ingem  leng  
ott  a  csillagon,  
s ím,  kivont  
kardok közt  állok.  
Talpam  alól  
a föld  kiszakad,  
elvesztem 
szememről  a világot. 
És ibolyák lilája  lapít,  
ahol  a hóhér  elhalad.  
Rég nem ibolya,  kikerics.  
Ökörnyál, 

október, 
Arad. 



г 
Adám  az űrben 

Mögöttem  a jövő, 
Lezárva  a múlt.  
E  nyomorult jelentől 
mit  akarhatok  
a félig  pallérozott  
szellemlét jogán? 
Utamból  kitérnek  
a bolygók,  csillagok.  

A  siralom  völgyében  
Társam  egyedül.  
JVlagam  az  Édenbe  
visszakönyörögni? 
!  Megsemmisülni  !  
Ez  gyötör  váltig,  
s  míg  nem jutottam  el  
a  súlytalanságig,  
hús-vér  meteorként  
alábukhatok. 
Csakhogy  — 
én visszafelé  zuhanok!  

Szegény jámbor  Kepler  
hogyan  is  értene?  
Bomlik  az  agyad,  
te  mindenség  Szégyene,  
lelked  ördögé,  
ereidben  az  űr  hidege.  

A  szerelem  árama  
még felráz  talán.  
Vissza  a földre, 



hol  magvam  elhullatám,  
ahol  az  első  
és  utolsó  gyönyör  ért.  
Bűnhődni  —  
leendő  fajzatomért.  

Ott  nem  adhat  s  nem  köthet  
semmilyen  varázs  
csak  önvérem  átka,  
!  az  atomrobbanás  !  



Kivont kardok  közt  

Úgy élek évek  óta  már,  
Mint  aki fejvesztésre vár,  

Vagy  gályára tán  egy parton.  
Fejemet  kezemben  tartom.  

Lenne  bár  mindez  csak  álom,  
Lelkem  az Úrnak  ajánlom.  

De veregessetek  vállon,  
Ha próbatétel  is,  állom!  

Könnyebb tán csodára  várni,  
Mint kivont  kardok közt  állni?  

Görcsöt  kap köröttem  minden — 
Ollóval vágják  az  ingem!  

Gallérom  elveszítettem,  
Térdelek  szárnyamszegetten.  

Am  a bakó is  esendői  
Ne érjen  szememhez  kendól  

Hadd láthassam  meg,  kérem,  
Bíborban  bugyogó  vérem...  
1991 



Orgonatűzben 

Lila  lánggal  
égnek  a barokk 
orgonabokrok. 

Nem jajongnak, 
csöndesen  sírnak,  
búgnak  a sípok. 

Virágfüst  illata  
illeti  arcom, — 
színezi  éjfeketére.  

Tollam  tán  leteszem,  
s  lehajtom  fejem  
egy  szívalakú,  
kesernyés  levélre.  

Szívalakú 
levél  ha  lehull,  
jaj,  hova  téved,  
milyen  avarba?  

Ragadozó 
idegen  vizekről  
ez  az  én  gályám  
jut-e  majd  partra,  

vagy  hideg,  sírbéli  
szelektől  űzve  
vissza,  a  dübörgő 
orgonatűzbe. 



Vásártéri  legenda  

Mikor  Krisztus  Urunk  
Ugocsába  tévedt,  
hétszer járta  körbe  
Tiszaújlakot, 
mert  elkerülte  Pétert,  
s  mire  rálelt,  tél  lett:  
a  Diós  koronáin  
az istentelen  fagynak  
törzset  hasogató  
szárnya  csattogott.  

A Vásártéren  várt  rá  
egy  szobakonyhás  házban,  
a  szalmán  feküdt  Péter  
es  szólt  a rádió. 
Csak kutyák  vonítását  
ontotta  az  éter,  
mert január  volt,  
s  már  ötvenhatot  írtak...  
Jézus  lába  alatt  
kint  megroppant  a hó... 

És  amint  a naptárt 
péntekre  lapozta,  
s  ugyanaz  a szél 
vagy  tán  a posta  hozta  
a  kökénytövisből  
hajlított  koronát,  



megbénult  a torok, 
de  a lélek  üvölti:  
Vivát  százezerszer  
a  lázadó  Perényi  
s  az ige,  hogy  
„Ugocsa  non  coronát!"  
1992 



Földfogyatkozás 

Hová most jutottam, 
nincsenek  leányok.  
A  május véget  ért,  
ott bor  már  nem vidít.  

Könnyű  port  eszem  csak,  
súlyos  sarat  hányok,  
mert  posta  sem keres,  — 
az  anyja  istenit!  

Negyven  éve múlt,  hogy 
bölcsömből  kiszálltam,  
de  elrabolt  a hold,  — 
azóta  hallgatok.  

Kőből  rakott  ágyam  
le  s fel veri  lázam,  
én már-már  elhiszem,  
hogy  Szent  Dávid  vagyok.  

Arcom  s körmöm  gyilkok  
mérge  festi  zöldre,  
emelkednek  fölém  
mord  kriptafalak.  

Űrhaj ótöröttként 
bambulok  a földre, 
holdbéli  kutyáim  
velem  vonítanak.  



Földfogyatkozás jő! 
„Nem  mese  ez, gyermek."  — 
Lehet már  nagyban  állnak  
a halotti  torok.  

Nem úszom meg  én  sem:  
úgyis  agyonvernek  
az égből  parittyázó  
meteoritok. 
1992 





ZSELICKI  JÓZSEF  





Volt  úgy...  

Volt  úgy,  
hogy fénytelen  szemű  éjszakákon  
kikezdte  kölyökszívemet  
reszelős  csűrével  a Félsz. 
Összerezzentem, 
ha  álmos  szélben  
himbálózni  láttam  
a kertvégi  napraforgót.  
Sokáig  néztem  az  ámokfutó nappalok  után,  
mert  reszkettem  
az álmok pirosvigyorú  ördögeit.  

Volt  úgy,  
hogy megmart  a Kétely: 
az  Ész  labirintusából  
az  Űrbe röppenő  rakéta  
mit  ér,  
ha  gondjainkból,  
s  abból,  ami  fáj,  
nem visz  magával  a Semminek 
legalább egy világravalót...  

Ilyenkor  álmomban  
meztelenül 
szégyenoszlophoz  kötöttek,  
és  az  ólom,  
mely gyáva kétkedve  létezni,  
a puskacsoból  a fejembe  menekült,  
hogy  a megalvadt  vérben  
megnyugodjon. 



Aztán  mocsárba  dobtak.  
A lápon  piros  liliomok  nyíltak.  

A féléstől 
megdadogósodott  Gondolat  
végigsántikált  bennem.  
Rámosolyogtam, 
de nem mertem  mondani:  
Jó reggelt,  Gondolat.  

Volt  úgy...  



Egy festő ismerősöm 
születésnapjára 

Szembe jöttél 
szétriasztva 
ragyás-oltottmész-pofád  vigyorával  
az utca tócsáiban  lubickoló  
neonfény-ikreket. 

Önarckép  című  mázolmányodat  
rakosgattad  a házak  falára,  
fákra,  villanyoszlopokra,  
hogy  kellesd  magad,  
lássák: 
aranyos  vagy,  
csak  egy kis festék kell  hozzá.  

Barátomnak  mondod  magad.  
UTOLSÓ TRÓGER VAGY. 
Mestereidet, 
kik  a Jó  színét  keverték  beléd,  
lelked koncentrációs  táboraiban  kivégezted.  
S  kik ilyenné  tettek,  
naponta  biztatnak,  
hogy  mondd:  
„Esküszöm: 

letagadom  eskümet!  
Ha  sírásók jönnek, 

letagadom,  hogy  meghaltam.  
S ha tetteim jönnek  számonkérni,  

letagadom,  hogy  megszülettem!"  



Hát mondd! 

De ha  szembe jössz  velem,  
szétriasztva 
ragyás-oltottmész-pofád  vigyorával  
az utca tócsáiban  lubickoló  
neonfény-ikreket 
és tanítványaid  pofonvágnak  

—  én  kiröhöglek...  

1967. november 6. 



barátom  halálára  

ismerte  az elmúlás  törvényét  

mert beleszületett  az  őrületbe  
világvárosok  csavargója  lett  
most  már  
be  akarta  rácsolni  az eget  
s  a földhöz  lapulva  
elégni 
mint  őszi lombhullás  után  
a  szemétkupac  

nem tudott  örülni  a csóknak 
öt  deci  részegséggel  
csak  a tévé-figurák  testvére  
mert  lenni  

valamikor 
kiröhögték  szavaiért  
a  szerelmet  
csak törött  szalmaszálon  szívta  

valamikor 
az  érzések  
ötödik féltekéjén is  
tüzet  akart  rakni  

valamikor 



születésnapomra 

kitagadom  régi  magam  
a koronázatlan  kölyökkirályt  
kinek kincsei  álmai  voltak 
tudott  hinni  
az volt  aki  akart  
ki  belehalt  egy  szerelembe  

s  felébredtem  kitakarózva  
a rendetlenség  belémharapott  
fogam  alatt  megdermedt  a tél 

unottan  csalnak  meg  az  esték  
legalább  a nap legyen  az  égen  
s  nem  az  ágy  alatt  
hogy higgyem  újra  
egyszer  minden  

a helyére  kerül  

1969. II.  27. 



На 

На  csókod  virág  szirma  volna,  
úgyis  az  én számra  hullna.  

Virág, vígság,  ne hervadj  el,  
az  én  számon  ne száradj  el!  

Véled  hullok, vért  lobogok,  
csillag-evő  tűzbe fúlok.  



Az ismeretlen  katona  sírjánál  

Kimért  vonalak.  
Öt világrész  egy  márványlapon.  

Mint  mindenki,  
ő  is  ismeretlen.  

Nem tudom  én  sem,  
hol  születtem:  
otthon-e vagy  idegenben,  
csak  érzem  magamban  
a régi  kölyköt,  
kinek 
fekete  kenyér  helyett  
beteg  korok  
alamizsnája 
hull  a tenyerébe. 

Öt világrész  márványlapjaként  
feszül  az  arcom.  e  
Itt is  nyugszik  egy  ismeretlen.  
A  reflektor-kereszttüzű  
estében 
az  öröktűz  
felbomlik fantáziára;  

megidézek 
minden  idegent,  
megkérdem, 
hogy  egyedül járva 
kiszáradt  torokkal  
a  sivatagban  



mennyit  kérne 
az  özönvízből?...  

Ismeretlenek. 
A világ felbomlik  világokra:  
Ismeró'sök. 
Az  Ember  nevét  
tetováltatták  homlokukra.  

S  belőlük  szökik  el  
az ismeretlen  Ének,  
mely megváltásról  mer  szólni,  
és  öröktűz  szalagját  
lobbantja  lángra,  
még  ott is,  
hol  a három  színből  
hiányzik  kettő.  

Öt világrész  márványlapjaként  
feszül  az  arcom.  
Itt is  nyugszik  egy  ismeretlen,  
aki tudja, 
hogy  meghalni  már  késő.  



Mese 

Kedvesem, 
én is  észrevétlenül  

születtem, 
mint  a  mese.  
A  Latorca,  az Ung, 

a  Tisza 
torkollott  belém.  
Idegen-szottes-mezokön 
szép  álmokba jártam 

vadászni, 
S  a  csodaszarvasról  
mesélt  nagyapám.  

Ha  elcsavarogtam,  
s  estére  megtaláltak,  
anyám  azért  
jóllakatott. 
De  a tündért 
soha meg  nem találtam.  

És szememben  mégis  
mese virágzik,  
színéről  látszik,  
hogy  dalia  leszek,  
és segítek  én is, 
hogy hazatalálj.  
Higgy  bennem.  
Mert  észrevétlenül  

születtem, 
mint  a mese,  
hát nem vagyok  kisebb  
semmi  csodánál.  



Ezen  a napon 

Mély  a gödör,  nehéz  a csönd, 
a fú letört, vagy  porba fúlt.  
Díszlövés  se kell.  

Sírás  nyomorog  a fogak között.  
A  temetó' pihenni  tér.  
Ezen  a napon  nem  öltek  meg  senkit.  

Mert  mikor  a meszelő  
először  takarta  a repeszek  nyomát,  
már  tavasz  volt:  
friss-fehér  mosolyú  házak  
hirdették  a békét.  



Utak 

Utak futnak,  szaladnak,  
Messzire  tüzek  lobognak,  
Magam  is hiszem  magamnak.  

Bukok nap mögül  fény felé, 
Vérsértő  tüzek  mezején,  
Idétlen  idők  idején.  

Bízom  az  égre  csillagát,  
Gyermekre  anyja  mosolyát,  
Emberre  hitét,  igazát.  



Öregség 

Halvánnyá halódó  ó'szöm a siratom. 
Bordástestű lelkem,  előtted  töpörgök:  
így  érni  halálra  szomorú vigalom  —  

Mennék  görcsnek  fára.  
A vizekbe  kó'nek,  
Tág ívű terekre  márciusi  szélnek,  
S  nyílani  másnak  is  magam  virágával...  

Tavasz-ígérónek, 
Rádhagyom,  rádhagyom  
Árván  maradt  öszöm.  
Hej,  itt  ez  az  ószöm  
Szomorú  vigalom.  



* 

Hogyne volnék  már  adósa,  
hisz  amit  adott,  mind  visszavette;  
virágot  is lopott  tőlem  

tegnap  este.  

Csonkig  csókolta  két  kezem, 
vasba  csak lelkem  verette;  
első  asszony  utáni  percem  

elszerette. 

Gyémántot  csiszoltam  szürkületkor,  
s  a szivárványt  a hátamra  verte;  
nótámat, jaj,  a  Marseillaise-t  

énekelte... 



Gyermekkor 

Aranyos  mezőben  sétál  egy  leány.  
Még kettőt  alszom  
és lesz  nekem  szép  szeretőm!  

Miért kén, hogy  éppen  én  
szeresselek, 
hétszeri  szeretője  másnak!  

Mellém  szegődtek  rétek,  illatok,  
halálba  szédült  csillagok.  



Érettünk 

Érettünk volna, 
ha  lenne,  a kéne, 
menni  pörre,  ölre  
kellene  érte.  

Csődülni  bánatba,  
jövőméro  gondba,  
okos  szavak  ünnepébe,  
táncos  vigalomba.  

Magunkért  is volna, 
ha  lenne,  a kéne: 
munkával,  pörrel  
menjünk  el  érte.  



Mondóka 

Fényért  nőttél  bánatodban,  
Rontást űző  haragodban.  

Rongyosodtál,  toporogtál,  
Mások  előtt  térdre  rogytál.  

Hurcolták halálra  párod,  
Elárult  az  árvulásod.  

Ördögszekér  csörtet  a lápon, 
Jajodra  fogysz,  édes  lányom!  

Vénségedre  mi lesz  veled,  
Ki lesz  az,  aki  eltemet?  



ballada 

szép szál  legény fiam 
árvalányhajfűben 
fattyú fiat  nemzett  

beléd botlottam  szél  
merre van  a malom 
orlené  szégyenem  
orlené  bánatom  

fattyúk fattya lesz  az  
szavam  se  érti  
szemem  se látja 

hited  elbitangolt  
országolt  a véred 
anyádat feledd  el  
szél  szárnyára  lépett  



(Kong az  este...)  

Kong  az este, ver  a hideg; 
Átkiáltsz  a hófúváson. 
Tüzem  mellett hegyet  órzök.  

Ostor csattog,  karikásom!  



Már megint..  
Zékány Imre  emlékére  

Már megint  mintha  
bitangok  átka fogna... 

Hát kihullott 
a nyelv  a  szádból.  
Ki  űz  csúfot  
e  csúf világból? 

Rondulhat  tovább 
itt  a ronda, 
ki  szívesen  
ment volna  torodra?  

Már nem hajt tatár.  

Ülj  a világ  ormainál:  

Röhögd  ki  
azt, ki  bamba,  

lelkét  is festi, 
és  iromba...  

Beléd  már  nem rúghat  senki...  
Őseinket 

fel  kell  keresni!  



FÜGGELÉK 





Fiatalok  irodalmi  stúdiója  

Az utóbbi időben egyre több kezdó költő és író jelent-
kezett.  Az  újságszerkesztőségeknek  nem volt  lehetősé-
gük  a  beérkezett  írások  elbírálására,  de  a  kezdőknek  
sem volt elegendő a pár soros „kritika" a lényeges hibák 
megértéséhez.  Tehetséges  fiatalok  jelentkeztek,  azon-
ban  még  náluk  is  szembeötlő  volt  az  alapismeret  hiá-
nya.  Ezért — a szabadabb elbírálási  mód  és  az ismere-
tek  gyarapítása  céljából  —  szükségessé  vált  egy  
stúdiószerű  kör  létrehozása.  Az  Uzshorodi  Állami  
Egyetemen  magyar  nyelv-  és  irodalom  szakán  tanuló  
fiatal  költőknek  és  íróknak  (Benedek  András,  Balla  
Gyula,  Györké  László)  a  közreműködésével  1967  no-
vemberében  a Kárpátontúli  Ifjúság c. területi lap  szer-
kesztősége keretében megalakult  a Forrás Ifjúsági Stú-
dió. 

A  Stúdió havonként tartja összejövetelét. A foglalko-
zásokon  a beérkezett  írásokat  vitatjuk  meg  és  minden  
alkalommal egy-egy elméleti kérdést is megtárgyalunk. 
Különösen  az eszmeiségre, a formai jellegzetességek is-
mertetésére  és  a  szerkesztési  szabályokra  fektetünk  
nagy súlyt.  De nemcsak költészettel  és prózával foglal-
kozunk, hanem a művészet különböző ágazataival is is-
merkedünk  és  a meglévő tudást is igyekszünk  elmélyí-
teni.  Munkatervünkben  helyet  kapott  a  zene,  a  
publicisztika  és  a  képzőművészet.  

Csak  rövid  ideje  működik  a  Forrás  Ifjúsági  Stúdió,  
de máris  szép  sikereket  könyvelhetünk  el. A fokozatos 
fejlődés  folytán  a Stúdió  egyes tagjai:  Fodor  Géza,  Fá-
bián  László,  Füzesi  Magda,  Peleskei  Jenő,  Dupka  
György már több ízben publikáltak a Kárpátontúli Ifjú-
ságban  és  a Kárpáti  ígaz  Szóban.  És  előreláthatólag  a  
további  fejlődés  sem maradt  el. A  Stúdió tagjainak ve-



zetésével  a  területen  több  helyen  alakultak  irodalmi-
és  olvasókörök.  

A  jövőben  a  Stúdió  bővíteni  szeretné  szerepkörét,  
hogy még eredményesebben egyengesse a terület alkotó 
ifjúságának útját. 

Zselic  ki  József,  
a Forrás Ifjúsági Stúdió  elnöke  

Kárpáti  Kalendárium,  1969.  



A nagy  szovjet  család kis  magyar  
közössége 

Gondolatok  egy  Lenin-könyv  kiadása  kapcsán  
—  A  nemzetek  önrendelkezési  jogáról  

...Megjelenése  szinte  órára  egybeesett  a kijevi  kong-
resszus  (az  UKP  XXIV.  kongresszusa  —  Szerk.)  meg-
nyitásával,  és bizonyára  az SZKP XXIV.  kongresszusá-
nak  napjaiban  lesz  területszerte  kapható  a  
könyvesboltokban.  És határozottan szimbolikus itt még 
valami más is. Éppen  ez a könyv — Lenin egyik legsar-
kalatosabb  állásfoglalása  a  nemzetiségi  kérdésben  —  
került ezekben  a napokban  a kárpátontúli  magyar  dol-
gozók  asztalára,  szinte  buzdítva  őket  arra, hogy  most,  
a  kongresszusi  idők  számadó-számvető  atmoszférájá-
ban  ők is lemérjék  az utat,  amelyet  a két  kongresszus  
között a nagy szovjet család kis nemzeti  közösségeként  
megtettek. 

Akadnak  talán,  akik  erőszakoltnak  találják  a  fenti  
párhuzamot.  Leninnek ez a műve csaknem hat évtized-
del ezelőtt,  1914 első felében íródott:  a burzsoá  államo-
kon  belül  élő  nemzetek  helyzetét  elemzi,  a  marxisták-
nak  e  nemzetek jogaival  kapcsolatos  álláspontját  fejti  
ki. Hogyan vonatkoztatható  mindez ránk,  kárpátontúli  
magyarokra,  a mi  helyzetünkre?  

Hogyan? Többféleképpen is.  
Elsősorban  a nemzeti  egyenjogúság  itt  megfogalma-

zott lenini elveiből sarjadtak, ezekre támaszkodnak ma 
is  azok  a normák,  amelyek  a  soknemzetiségű  Szovjet-
unió  népeinek  szocialista  együttélését  szabályozzák.  
Másodszor:  lényeges  számunkra  még  egy  alapelv,  
amelynek  ez  a mű  igen  pontos  megfogalmazását  adja:  



hogy  a  nemzetiségi  hovatartozásnak  semmiképp  sem  
szabad  elválasztania  dolgozóinkat  a kitűzött  célért  ví-
vott  küzdelmükben.  

„A  feladat  az,  hogy  megvédjük  a  proletariátus  által  
a  szocializmusért  vívott  osztályharc  egységét"  —  írja  
Lenin,  határozottan  elítélve  mindenfajta  nacionaliz-
must,  majd  később  ezt  a  gondolatot  konkretizálja,  s  
megállapítja,  hogy  a  proletariátusnak  „harcolnia  kell  
mindenféle  nacionalizmus  ellen,  el  kell  ismernie  nem-
csak  általában  valamennyi  nemzet  teljes  egyenjogúsá-
gát, hanem az államépítés tekintetében való egyenjogú-
ságot  is...  másrészt  pedig,  éppen  ezért,  hogy  sikeresen  
harcolhasson valamennyi nemzet mindenfajta  naciona-
lizmusa  ellen,  síkra  kell  szállnia  a  proletárharc  és  a  
proletárszervezetek  egységéért".  

Miért  idéztük  ezeket  a  sorokat?  Semmiképpen  sem  
azért,  mintha  a nacionalizmusnak  valamilyen  számot-
tevő jelenségeire figyeltünk volna fel, amelyek e terüle-
ten élo nemzetek  sikeres együttműködését  veszélyezte-
tik. Mégis vannak dolgok, magyar lakosságunk körében 
elszórtan tapasztalható jelenségek, amelyeket mi, kom-
munisták  nyugtalanul  szemlélünk,  dolgok,  amelyek  
egyebek közt kis  nemzeti  közösségünk fejlődését,  pros-
perálását is lassíthatják, hátráltathatják. Elért nemzeti 
vívmányaink  elhallgatására,  lekicsinylésére  gondolok  
itt. Azoknak  a nehézségeknek  (mert ilyenek is vannak) 
eltúlzására,  sőt olykor dramatizálására,  amelyek  egyes  
nemzeti problémáink megoldásában — főként a magyar 
lakosság kis lélekszáma miatt — még előfordulnak. Vé-
gül: egyesek nemzeti  elzárkózására, csökkentett  érdek-
lődésére  az egész szovjetország dolgai, problémái  iránt.  
Nem  árt  tehát,  ha  —  az  említettekre  hivatkozva  —  a  
nemzetiségi  kérdésekről  írott  e nagyfontosságú  Lenin-
mű megjelenése  kapcsán  legalább vázlatosan  áttekint-
jük  vívmányainkat,  elidőzünk  a  nehézségeknél  is  és  



megvizsgáljuk,  hogy  halad  fokról  fokra  kiküszöbölé-
sük... 

...Az  irodalomnál  időzzünk  el  talán  kissé  bővebben,  
itt ugyanis ki szeretnék térni  bizonyos problémákra  is.  
Maguk  a tények  sokatmondók:  magyar  íróink  könyvei  
közül  mintegy  tucatnyi  orosz  és  ukrán  fordításban  is  
megjelent,  nem  egy  részesült  kedvező  fogadtatásban,  
kapott  elismerő  sajtóvisszhangot  Moszkvában,  Kijev-
ben,  Budapesten.  Igaz: írógárdánk  nem túlságosan  né-
pes:  heten  vannak,  akik  eddig  önálló  könyvvel  jelent-
keztek  (Csengeri  Dezső,  Kecskés  Béla,  Kovács  Vilmos,  
Sütő Kálmán,  Szalai  Borbála,  Szenes László  és e sorok 
írója).  A  magyar  lakosság  lélekszámához  arányítva  ez  
talán  nem  is  kis  szám,  de  a  felsoroltak  mintegy  fele  
eddig egykönyves,  gyakorlatilag  ez alig jelent többet az 
első  komoly  lépés  megtételénél.  Miért  nincsenek  töb-
ben?  Miért jut  aránylag  lassan  előre  az időszaki  sajtó-
ban publikálgató  tucatnyi  fiatal?  

Nos,  ennek  legkevésbé  sem  a  kellő  támogatás  vagy  
megértés  hiánya  az  oka.  1949  óta  folyamatosan  részt  
veszek a Kárpáti Kiadó munkájában, a magyar kiadvá-
nyok megjelenését  ez  alatt  mindig  szemmel  tartottam,  
hol  mint  szerkesztőbizottsági  tag,  hol  mint  lektor,  két  
ízben pedig  a kiadó belső munkatársa is voltam.  Teljes  
bizonyossággal  tudom tehát, hogy  e két  évtized  alatt a 
kiadóhoz nem futott be egyetlen olyan, figyelmet érdem-
lő magyar kézirat sem, amely ne jelent volna meg.  Fia-
tal magyar tollforgatóink számára szinte korlátlan pub-
likálási  lehetőség  nyílik  lapunkban,  nem  megvetendő  
fórum  a  Kárpáti  Kalendárium  folyóiratszerű  irodalmi  
melléklete sem. Mi az oka, hogy fejlődésük ütemét még-
sem  tekinthetjük  kielégítőnek,  hogy  lapunkban  is  
aránylag ritkán találkozunk nevükkel?  Ennek fő okául 
épp  az  egyik,  cikkem  elején  említett  nemkívánatos je-
lenséget jelölném  meg:  egyesek  nemzeti  elzárkózását,  



csökkentett érdeklődését szovjetországunk irodalmi éle-
te iránt.  Tovább megyek: úgy érzem,  ezek  az  elvtársak 
a  szocialista  Magyarország  irodalmi  életét  is  rosszul,  
egyoldalúan  figyelik.  

Ismerjük az MSZMP irodalompolitikájának  — az or-
szág  sajátos  viszonyait  messzemenően  figyelembevéve  
— három  elvét:  a magyarországi  párt támogatja  a szo-
cializmus  építését  elősegítő,  pártos  irodalmat;  tűri  az  
indifferens, öncélú irodalmi  alkotásokat; tiltja  az ellen-
séges ideológia  irodalmi  megnyilatkozásait.  Nos,  egyes 
fiataljaink  ezek közül  az elvek közül is leginkább a má-
sodikat látják, elárasztják szerkesztőségünket öncélú, a 
l'art pour l'art jegyében született, társadalmi  problémá-
kat  távolról  sem  érintő  írásokkal  (főként  versekkel),  
megfeledkezve  arról, hogy  ezek a munkáik  semmiképp  
sem  lehetnek  szovjet  életünk  irodalmi  kifejezői  (tehát  
publikálásuk nem volna indokolt), no de majakovszkiji, 
józsefattilai,  rilszkiji,  illyésgyulai  magasságokba  sem  
jutsz  el  soha,  „ha nem tudsz mást, mint eldalolni  saját  
fájdalmad  s  örömed".  Emiatt  voltam  kénytelen  kedve-
zőtlenül véleményezni  a fiatal magyar költőknek  azt az 
antológiai-kéziratát,  amelyet  tavaly  állított  össze  a  
Kárpáti  Kiadó magyar  szerkesztősége.  

S  ezt  a  körülményt jelölném  meg  a  fejlődés  legfőbb  
kerékkötójeként is. Úgy véljük, a magyar tollforgató fia-
talság politikai  nevelése terén keveset tesz még  az író-
szövetség helyi tagozatának pártszervezete,  az egyetem 
magyar tanszéke (a fiatalok legtöbbje innen került vagy 
kerül  ki)  nem  utolsósorban  — lapunk  is.  

A magunk részéről igyekszünk ezt a mulasztásunkat 
a  közeli jövőben  pótolni.  Magyar  írói  körökben  mosta-
nában egyre  több  szó  esik  újabb  sajtóorgánum  szüksé-
gességéről,  arról, hogy például  a kalendárium  irodalmi  
melléklete  almanachhá  önállósuljon.  Ehhez  azonban  a  
legfőbb feltétel: hozzánőni, hozzáfejlődni ehhez a kíván-



sághoz, komolyan venni  az írói hivatást  és  az irodalom 
társadalmi,  tudatformáló  szerepét.  

Balla  László  

Kárpáti  Igaz  Szó (Ungvár),  1971. március  21.  



Elidegenedés? 
A  Kárpátontúli  Ifjúság,  az  egyetem  

magyar  tollforgatói  és  a  Forrás  Stúdió  

Cikkünk  címét  aligha  kell  a mai  olvasónak  magya-
rázni:  a  XX.  század  második  fele  burzsoá  társadal-
mának egyik jellegzetes  viselkedésmódját jelöli. A tőke 
országainak viszonylatában  még valami  pozitív  töltete  
is van  a szónak.  A  társadalmi  formáció,  amelytói  bizo-
nyos  egyének  (zömmel:  ifjak) ott  „elidegenednek":  em-
bertelen,  farkastörvényű  világ,  így  tagadásában  még  
akkor  is  van  pozitív  elem,  ha  életuntság,  kiábrándult-
ság, a jövőben való  nem hívés is rejtőzik mögötte,  már-
pedig az elidegenedés fogalmában mindez benne foglal-
tatik.  Annál  furcsább,  ha  egy  szovjet  sajtókiadvány,  
méghozzá egy ifjúsági lap, egy komszomolbizottsági  saj-
tószerv válik  az elidegenedés  (vagy talán inkább:  meg-
játszott  elidegenedés  szócsövévé).  (...)  S kik  azok,  akik  
„elidegenedtek"?  Nagyrészt  egyetemünk  hallgatói,  
olyan  ifjak,  akiket  társadalmunk...  kényeztet...  akik  
szilárd  egzisztenciájú  család  sarjaként  látogatják  az  
egyetemet,  s ennek  a soraiban  alkalmuk van  behatóan  
megismerkedni  az emberi társadalom leghaladóbb ideo-
lógiájával,  a marxizmussal  —  leninizmussal...  

De ne vágjunk  a dolgok elé, nézzük meg, milyen kép 
tárul  elénk  a Kárpátontúli  Ifjúság hasábjairól. 

Mint ismeretes,  a lap két nyelven jelenik  meg:  ukrá-
nul és magyarul. A magyar változat az ukrán hivatalos 
fordítása, ettől az elvtől azonban a szerkesztőség esetről 
esetre eltér: az ukrán kiadás verseit a magyar változat-
ban  néha  más versekkel,  általában  fiatal  kárpátontúli  
magyar  költők  írásaival  pótolják.  Felvetődhetik  az  a  
kérdés  is,  van-e  ehhez  a  szerkesztőségnek  egyáltalán  



joga,  hiszen  a  lap  státusa  nem  úgynevezett  mutációk  
kiadását írja  elő, hanem kétnyelvű,  azonos  szövegű  la-
pét, tehát a helyes eljárás bizonyára  az volna, ha a ma-
gyar szerzők verseinek közlése esetén ugyanezek az írá-
sok  fordításban  napvilágot  látnának  az  ukrán  kiadás  
hasábjain. Bennünket azonban most nem ez érdekel el-
sősorban. Ezt a problémát formainak foghatnánk fel és 
nem  is  foglalkoznánk  vele  túlságosan  sokat,  ha  a  lap  
vezetői  (szerkesztő  Lengyel  Vaszil,  a  magyar  kiadást  
irányító helyettese Fejes János) magyar verspublikáció-
juk  összeválogatásánál  nem  feledkeznének  meg  a leg-
elemibb politikai  éberségről,  esztétikai igényességről,  s  
legalább  némi-némi  koncepciót,  következetességet  ta-
núsítanának.  Sajnos azonban az elmúlt másfél-két esz-
tendő  alatt  publikált  versek,  a  legkevésbé  sem  bizo-
nyítják  az  említett  elvtársak politikai  érettségét.  

A fent írt időszak alatt közölt, nem kis számú magyar 
vers közül  csak alig egy tucatról  állíthatjuk, hogy meg-
felel  a szocialista realizmus követelményeinek.  Ha tár-
sadalmi  mondanivalót,  pozitív  politikai  állásfoglalást  
keresünk, mindössze néhány Lenin-versen (köztük Fü-
zesi Magda szép költeményén), s pár jelentéktelen  (mű-
vészileg  olykor  nagyon  gyenge)  apróságokon  akad  meg  
szemünk. Viszont egész áradatával találjuk szembe ma-
gunkat  az  olyan  verseknek,  amelyekből  mélységes  vi-
lágfájdalom,  végtelen  pesszimizmus,  életuntság  árad  
(Balla Teréz: „Porladnak őseink", Zselicki József: „Öreg-
ség", ugyancsak  tőle  „Születésnapomra"  stb.).  

Nem tagadjuk, hogy minden embernek, így a Kárpá-
tontúli Ifjúság poétáinak  az életében is lehetnek  nehéz  
napok, amikor a szomorúság érzése kerekedik fölül, sőt 
mikor még a társadalmunk emberére általában jellemző 
optimista  életszemlélet  is megbicsaklik  egy  pillanatra.  
Nem  is  tartanánk  felháborítónak,  hogy  olykor-olykor,  
ilyen versek is előfordulnak iíjúsági lapunkban, ha nem 



ezek  volnának  óriási  túlsúlyban,  ha  megfelelő  számú,  
életünket igenlő költői  állásfoglalás ellensúlyozná  őket.  
De  a sok-sok  borúlátó,  destruktív  szellemiségű  olykor  
morbid  (Balla  Teréz:  Életérzés)  vers  közlésével  a  szer-
kesztőség ifjúságunknak ezt a világfelfogását deklarálja 
tipikusnak.  És  nem hinnénk,  hogy  az volna  a  komszo-
mollap  feladata,  hogy  verspublikációval  elvegye  fiatal  
olvasóink  életkedvét,  kiölje  belőlük  a  küzdeniakarást,  
meggyőzze őket az élet értelmetlenségéről,  a jobbért va-
ló harc  kilátástalanságáról.  

Annál is inkább, mert biztosak vagyunk abban, hogy 
— mint  cikkünk  elején is jeleztük —  fiatal  költőinknek  
ez  az  elkeseredése  csak  megjátszott,  s  nem  több  üres  
póznál,  a nyugati  illetőségű  s itt-ott  egyes  haladó  kor-
mányzatú  országok birodalmába  is beszivárgó  „elidege-
nedésversek" majmolásánál.  Mert mi oka lehet  például  
Fábián  László  egyetemi  hallgatónak  (Zselicki  József  és  
Balla  Teréz  is  azok!)  így festeni  meg  életútját...  

Először 
csak  sejteni  tudtam  

árnyak  határán  
barangoltam 
együtt  hajlottam  

a  fákkal  
ha 

emberszagot  hozott  a  szél  

az  őszbe  befolyt  a  vérem  
a  szebb  évszakokból  
kimaradtam 
álomból  kitiltott  
halszemű*  kutyákkal  

gyalogoltam 
gyalogoltam 

*  az eredetiben:  halkszemű — a szerk.  megjegyzése  



Miféle őszbe folyt bele a költő vére (ha ez a kép több-
szörösen áttételes: még rosszabb)? Mik azok a szebb év-
szakok (!),  amelyekből  kimaradt?  Miféle  álomból  tiltot-
ták  ki  (!)  azokat  a halszemű  kutyákat,  akiket  Fábián  
sorstársainak tekint?... És még számtalan ilyen kérdést 
tehetnénk fel a mindössze tizenhét soros zagyva kis mi-
niatűrhöz. Ezekre a kérdésekre azonban hiába várnánk 
feleletet.  A  válasz  csak  egy  lehet:  a  politikai  érzékkel  
itt  baj van.  S  a lap  szerkesztőinél  még  inkább,  mint  a  
szerzőnél. (Különben a szerkesztőség ezt a verset a „Ta-
vaszi  akkordok"  pályázatra  közölte  1971. június  1-én.  
Szép  kis  tavaszi  akkord!)  Politikailag  még  hibásabb  
ugyanennek  a szerzőnek „Metamorfózis" c. verse (1970.  
június  7.),  amelynek tanúsága  szerint  a költő „az éjben 
ott  sejti  a nappalt",  valamiféle  kövek közül való  kisza-
badulása után vágyik, majd ha bizonyos elvont „igazsá-
gok"  holmi  „félvad  szelekkel"  súrlódnak  majd  össze.  S  
ugyancsak nem tudjuk mire vélni, mikor Zselicki József 
arról ír, hogy bizonyos idegen (?) gyolccsal letakart me-
zőkön  szép  álmok  szférájába jár  vadászni...  

Ebben  a  cikkben  főként  a  Kárpátontúli  Ifjúságban  
közölt versek eszmei hibáira szerettünk volna rámutat-
ni.  (...)  

...de  nem hallgathatjuk  el  azt  a  következetlenséget,  
vétkes  hanyagságot  sem,  amelyet  a  szerkesztőség  a  
versrovatnak  — hogy úgy mondjuk — technikai  össze-
állításánál  tanúsít...  Az  ukrán változat verseit  nagyon  
gyakran  fordítás  nélkül  ukrán  nyelven jelentetik  meg  
(mire való akkor a magyar kiadás?) vagy, ha orosz költőt 
akarnak  az ifjúságnak magyar  fordításban  bemutatni,  
erre  a  célra  éppen  a politikailag  kompromittált,  néhai  
Paszternákot  tartják  a legmegfelelőbbnek...  Ami  a leg-
utóbbi megállapításunkat illeti, itt is más volna a hely-
zet,  ha  az  orosz  költészet  rendszeres,  értő  válogatású  
bemutatása közben kerítenének sort Borisz Paszternák-



ra  is  (bár  tőle  még  így  is  eltekinthetnének),  de  hogy  
közölt verse  csak így magában mit káresett ifjúsági la-
punkban, igazán nem  értettük.  

Ahogyan nem értettünk sok egyebet sem. Például azt, 
hogyan tehet közzé a lap egy olyan önreklámozó  cikket,  
mint  1971. június 19-én a „Számvetés", amelyben az itt 
kifogásolt versek szerzőiről  az egykori „Forrás" Ifjúsági 
Irodalmi  Stúdió  tagjairól  azt  írják,  hogy  „helyes  útra"  
találtak  és feladatunk  a továbbiakban  a „felismert fel-
adatok,  célok  tudatosítása,  következetes  megvalósítá-
sa". Láttuk, hogy milyen ez a „helyes" út! S az meg egye-
nesen  ízléstelen,  hogy  a  cikk  szerzője,  Tompa  Endre  
(ugyanő: Benedek András, ugyanő: Stumpf Béni) önma-
gát  dicséri...  

A következtetést már levontuk cikkünk elején, ehhez 
most  csak  azt  szeretnénk hozzátenni,  hogy  a  szerkesz-
tőség,  azon  kívül,  hogy  politikailag  hibás  verseknek  
adott helyett  a lap hasábjain,  még  egy  súlyos hibát  el-
követett. 

A  Kárpátontúli  Ifjúság égisze  alatt  működött  (azóta  
megszűnt)  „Forrás"  stúdiót  eszmeileg  nem  irányította,  
eltűrte,  hogy  az  apolitizmus  mentsvárává,  az  irodalmi  
destrukció  központjává  váljék,  mikor  pedig  a  helyzet  
tarthatatlan  lett,  ahelyett,  hogy  erős  kézzel  rendet  te-
remtett volna,  engedte  széthullani.  

És sajnos el kell marasztalnunk az Uzshorodi Állami 
Egyetem  pártbizottságát  is,  hisz  a kifogásolt  (s  itt  tel-
jességgel  fel nem sorolt) versek szerzői  nagyrészt  egye-
temi  hallgatók,  magyar  nyelv  és  irodalom  szakon  lá-
togatják  az  előadásokat.  Hogy  a  pártbizottság  
politikailag  nem irányítja, nem neveli  Őket, nem kíséri  
figyelemmel közéleti szereplésüket,  sajtópublikációikat,  
annak bizonyítására  a felsorolt példák több, mint  elég-
ségesek. 



Mind a Kárpátontúli  Ifjúság szerkesztőségétől,  mind  
az  Uzshorodi  Állami  Egyetem  pártbizottságától  elvár-
juk,  hogy  súlyos  mulasztását  rövid  időn  belül  helyre  
hozza. 

Kárpáti  Igaz  Szó (Ungvár),  1971.  augusztus  20.  



I.  Beadvány 
A  tűz  nem  alszik  ki...  

G.  Smanyko  elvtársnak,  az  Ukrajnai  KP  Kárpáton-
túli területi bizottság titkárának, J. Mejhes elvtársnak,  
az Ukrajnai írók Szövetsége Kárpátontúli szervezete fe-
lelős titkárának,  a Kárpáti  Igaz Szó  szerkesztőbizottsá-
gának,  Vaszilij  Lengyel  és  Fejes  János  elvtársnak,  a  
Kárpátontúli  Ifjúság szerkesztőinek. 

A  Karpáti  Igaz  Szó  ez  év  augusztus  20-i  számában  
cikk jelent meg „Elidegenedés"  (a Kárpátontúli Ifjúság, 
az egyetem magyar tollforgatói  és a Forrás Stúdió) cím-
mel,  amelynek  névtelen  szerzője sértegetésekre,  rágal-
mazásokra  és  a tények  meghamisításával  politikai  vá-
daskodásra ragadtatta  magát.  

Mi,  a  Forrás  Stúdió  tagjai,  akik  ellen  ezek  a  vá-
daskodások  irányulnak,  beérhetnénk  azzal  az  erkölcsi  
elégtétellel,  hogy  a  cikk  közfelháborodást  keltett,  és  
szándékával  ellentétben  a  közvéleményt  osztatlanul  
mellénk állította. Mivel azonban ez a névtelen  publiká-
ció része egy céljában tisztázatlan, eszközeiben brutális 
kampánynak,  melynek  máris  nem  csupán  bennünket  
érintő  következményei  vannak,  más  módunk  vélemé-
nyünk  kifejezésére  nem  lévén,  álláspontunkat  e  levél-
ben hozzuk  a címzettek  tudomására.  

A cikkben  felvetett kérdések,  illetve  a velük  kapcso-
latban  felmerült  problémák  természetük  szerint  két  
részre oszlanak: egy erkölcsi, ezen belül  szakmai-erköl-
csi;  és  egy  politikai,  ezen  felül  a  magyar  nemzetiségű  
értelmiségünk egészét érintő művelődéspolitikai részre. 
— Először is  szögezzük le:  igen tisztességtelen  és  sem-
mivel  sem igazolható  eljárás, ha  valaki  a hatalom  bir-
tokában  nyilvánosan  támadást  intéz,  méghozzá  a név-



telenség  mögé  rejtőzve  —  valaki  vagy  valakik  ellen,  
akikről  pedig eleve tudja, hogy nincs módjuk a védeke-
zésre.  (...)  Sajnálatunkra  a névtelen  cikkekben  leledző  
verskritikával  nem  tudunk  érdemben  foglalkozni.  A  
helyzet  ugyanis  az,  hogy  szerzőjének  —  iroda-
lompolitikai  és más elfoglaltsága miatt — nyilván nem 
jutott ideje hiányos  középiskolai végzettségéhez  hozzá-
tanulni  annyit,  hogy  a verselemzést  megfelelő  szinten  
el tudja végezni. De ha már végzettséget nem kérhetünk 
számon  tőle, kéljük  számon  a szakmai  erkölcsöt.  

Kiválasztottunk  és bemutattunk  egy verset  annak a 
József Attila Irodalmi Stúdiónak oszlopos tagjától, ame-
lyet névtelen szerzőnk az általa eltemetett és halottnak 
vélt  Forrás  Stúdió  helyébe,  annak  ellenpólusaként  tá-
kolt  össze,  mint  „a  szocializmus  mellett  elkötelezett"  
kezdő tollforgatók mintafórumát.  íme  a vers: 

„Hej,  dáridó,  sej  dáridó,  
agyuk  megzavart  rádió,  
arcuk  rom:  mindent  összetör  
bennük  az  alkohol-ököl.  

Új  mítosz  terem,  vagy  mi  ez?  
Hozzád  futnak,  ködisten,  szesz,  

ősi  jogát,  
szép  mámorát  

a  szerelemtől  elveszed.  
Az  eszünket  is  elveszed.  

Romarcokon,  roncs  leikeinken  
Penész  ült  ki.  —  Ó  értelem,  

mi  lesz,  
ha  már  teérted  is  

így  kell  énekelnem?  
(Kecskés  Béla:  Hej,  dáridó...  

Kárpáti  Igaz  Szó,  1971.  ápr.  18.)  



Most  pedig  Névtelenünk  logikáját  követve,  és  az  ő  
vulgáris  módszerével  tegyünk fel néhány kérdést.  Е1сь  
ször is: vajon honnan merítette  az ihletet a már nem is 
olyan fiatal,  de még mindig szépreményű költó' ennek a 
vodkától  áporodott  agyú, romarcú és penészülte, roncs-
lelkű,  új  mítoszt  teremtő' társadalomnak  a megfestésé-
hez, amely verséből elénk tántorog és eszét vesztve köd-
istenéhez  menekül?  ...Csak  nem  a  szovjet  valóságból?  
Vagy  talán  a  versben  emlegetett  megzavart  rádióból,  
amely  egyben  agya  is  ennek  a züllött  társadalomnak?  
És vajon miféle rádió az? És vajon mire gondol ilyenkor 
az avatatlan olvasó,  aki uram bocsá — néha még a Sza-
bad  Európa  Rádiót  is meghallgatja,  melynek  program-
jából pedig soha sem hiányzik a téma: „vodka és szocia-
lizmus"  (zárójelben jegyezzük  meg:  ha  az idézett  költő  
áttételesebb és katasztrofális világképének ihletője nem 
az említett rádióállomás,  s zavart  agyú  társadalmában  
netán a mi rádiónk a vétkes, akkor még rosszabb a hely-
zet). 

De soroljuk tovább a kérdéseket: kíváncsiak vagyunk, 
vajon hol volt Névtelen  szerzőnk feddhetetlen  politikai  
ébersége  akkor,  amikor ezt a verset leközölte  és mint a 
szocialista-realista  költészet  egyik  mintapéldányát  —  
útjára  bocsátotta József Attila  általa idézett  szavaival:  
„vers,  eredj,  légy  osztályharcos..."  Vajon  az  nem jutott 
eszébe, hogy ez a vérbeli osztályharcos vers — meghall-
gatva a biztatást — szedi magát és elindul, megy, megy, 
mendegél,  az Óperenciás tengeren is túlra, meg sem áll 
az egyszeri rádiókommentátor  szobájáig,  és osztályhar-
cos bátorsággal  bekopog  hozzá.  

A  többit  könnyű  elképzelni.  Másnapra  —  Névtelen  
szerzőnk nem egyedülálló logikájával  és módszerével — 
elkészül  az irodalmi  ötperc. Valahogy  így: „Hallották  a  
verset  kedves  hallgatóink.  Esztétikai  jegyeit  tekintve  
jelentéktelen, tartalmát tekintve azonban jelentős. Nem 



tesz hozzá semmit ahhoz a képhez,  amely a szovjet tár-
sadalomról kialakult bennünk, de ismételten kimondja, 
hogy  a  szovjet  emberek  igenis  elfordulnak  a  fennkölt  
kommunista  eszméktől,  inkább  a szesz mámorába  me-
nekülnek, és eszmék helyett új mítoszt teremtenek ma-
guknak...  A tökéletes  bomlás,  a társadalmi  züllés  képe  
ez,  kedves  hallgatóink.  Igaz,  hogy  ez  a társadalom  ma  
még nem tud mit kezdeni magával,  de — és ez a lényeg, 
kedves  hallgatóink!  —  egyre  inkább  odafigyelhet  igazi  
vezetői,  az értelmiség  szavára,  amely tükröt  tart  eléje,  
és mint ahogy ezt az elhagyott vers írója is teszi: énekel 
értelméért...  És még valamit...  Külön hangsúlyt  ad en-
nek  a jelenségnek  az  a tény, hogy  az idézett  vers  nem  
akárhol, hanem egy pártlapban jelent meg, amelyet „X. 
Y."  szerkeszt,  akinek  egyes  írásaira  már  több ízben  is  
felhívtuk szíves figyelmüket. Jegyezzék meg ezeknek az 
embereknek  a nevét, kedves hallgatóink, hisz  ők  az ér-
telmiség  legjava,  akik  a  rendszer  számos  korlátozását  
leküzdve,  mégis  csak hallatják bíráló hangjukat,  és ez-
zel  felbecsülhetetlen  szolgálatot  tesznek  a  tájékozódni  
vágyó  szabad  világnak..."  

Hát  nagyjából  így  fest  a  mi  Névtelen  szerzőnk  poli-
tikai  ébersége  egy  általa  közölt  vers  kapcsán,  melyet  
kizárólag  az ő módszerével  közelítettünk meg. Rossz és 
tisztázatlan ez az irodalompolitikai tragikomédia. Se er-
kölcse,  se igazsága.  Ha jól  meggondoljuk,  nem is  olyan  
nehéz  elidegenedni  tóle.  

Amint  levelünk  elején  már jeleztük,  a tárgyált  cikk  
egy  kampánynak  csupán  egyik  megnyilvánulása.  A  
kampány  elindításához  ürügyül  Kovács  Vilmos  és  Be-
nedek Andrásnak  az  az irodalomtörténeti  tanulmánya  
szolgál,  amely a Tiszatáj  c. szegedi folyóirat  1970 októ-
beri  és  decemberi  számában jelent  meg Magyar  Iroda-
lom Kárpát-Ukrajnában  címmel.  



Szükségesnek tartjuk leszögezni, szerintünk a tanul-
mány a maga nemében  az első olyan munka, amely va-
lós  képet  fest  irodalmunkról,  kezdetétől  napjainkig,  
amely  —  a  tényeknek  megfelelően  és  művelő-
déspolitikai  okokkal magyarázza, méghozzá messzeme-
nő megértéssel  és felelősséggel.  

Éppen ezért érthetetlen számunkra a tanulmány ha-
zai  hivatalos  fogadtatása  és  a  reakció,  amit  kiváltott.  
Azok ugyanis, akik ebből az írásból értesültek első ízben 
problémáinkról,  akiknek hivatalból is kötelességük vol-
na foglalkozni  e problémákkal,  ahelyett,  hogy  igyekez-
tek volna, ha nem is megoldani,  de legalább tudomásul 
venni  őket  —  hajszát  indítottak  a  szerkesztők  ellen,  
megnyilatkozásukra  megtorlással  válaszoltak:  közlési  
tilalom, munkahelyi fegyelmi, munkaköri  korlátozások,  
hivatalos rágalom — és nem hivatalos  pletykahadjárat  
területi méretű gyűléseken és más fórumokon, és mind-
ezek eredményeként az a mérgezett légkör, amely miatt 
a két szerző kilépett  a Kárpáti  Kiadó magyar  szerkesz-
tőségéből. 

Ezzel  azonban  korántsem  zárult  le  az  „ügy".  Hátra  
voltak még azok, a tanulmányban  név szerint  szerepel-
tek:  a Forrás  Stúdió,  amit  mint  testületet  kellett  szét-
rombolni. Ehhez — mint annyi más romboláshoz — Bal-
la László látott hozzá.  Ezzel  a szándékkal hozta létre a 
Kárpáti  Igaz  Szó szerkesztősége mellett  a József Attila 
ellenstúdiót,  amelybe  a  Forrás  tagjainak  egy  részét  is  
meghívta.  Elgondolása világos:  a megosztás  eszközével  
végezni  el  a  rombolást.  És  amikor  nem  sikerült  ke-
resztülvinnie  tervét,  megjelent  az  a bizonyos  névtelen  
cikk,  amely  már  azok  ellen  is  irányult,  akiket  Balla  
László  át  akart  plántálni  a József  Attila  Stúdióba,  si-
kertelenül. 

A  névtelen  cikk  megírásának  indítékai  és  szándéka  
tehát  nyilvánvaló.  Eredménye  pedig:  a  „megbélyegzet-



tek"  —  egyetemi  diákok  —  azóta  állandó  zaklatásnak  
vannak kitéve.  

A félreértések elkerülése végett szögezzük le: mi nem 
a József Attila  Stúdió elveivel, nem a szocialista  iroda-
lom elveivel állunk szemben. Mi Balla László destruktív 
mesterkedéseivel  állunk  szemben  és  azzal  a kilátásta-
lan dilettantizmussal, amelyet maga körül igyekszik ki-
tenyészteni,  s  amelyről  azt  hiszi,  hogy  irodalom,  de  
nemcsak azt hiszi, hanem felelőtlenül le is fedezi a szo-
cialista realizmus  cégérével.  

Az  „ügy"  azonban  —  és  ebben  Balla  László  minősí-
tésre  váró  szerepe  —  nemcsak  az  elmondottakra  és  
nemcsak ránk  korlátozódik.  Szorosan hozzátartozik  és  
fejleménye  az  a  cikk  is,  amely  „A  nagy  szovjet  család  
kis magyar közössége" címmel a Kárpáti Igaz Szó  1971.  
márc. 28-i  számában látott napvilágot Balla László tol-
lából. Ez a zagyva iromány szót sem érdemelne, ha nem 
volna köze  a körülöttünk kerített „ügyhöz", ha a benne 
felvetett,  az egész magyar lakosságunkat érintő problé-
mákat nem igyekezne elkendőzni és meghamisítani, fél-
revezetve  ezzel  a  közvéleményt  és  félrevezetve  azokat  
a szerveket is, amelyeknek e problémák megoldásán fá-
radozni  —  kötelességük.  

Mit mond a cikk? Felsorolja szociális  és szellemi vív-
mányainkat, rendjeles dolgozóinkat, felrója, hogy „még-
is vannak  dolgok, magyar lakosságunk körében  elszór-
tan tapasztalható jelenségek... melyek egyebek közt kis 
nemzeti közösségünk fejlődését, prosperálását is lassít-
hatják". Itt „elért nemzeti vívmányaink  elhallgatására,  
lekicsinylésére" gondol a szerző, meg „azoknak a nehéz-
ségeknek"  (mert  ilyenek  is  vannak)  eltúlzására,  ame-
lyek  egyes  nemzeti  problémáink  megoldásában  —  fő-
ként  a  magyar  lakosság  kis  létszáma  miatt  —  még  
előfordulnak".  Aztán  megígéri,  hogy  sorra  meg  fog  ol-



dódni  „még  az a néhány probléma is,  amellyel  ma még 
esetleg  szembe  kell  néznünk..."  

És következik  az intelem: „...egyet azonban nem sza-
bad elfelejtenünk: ennek legfőbb feltétele, letéteménye-
se  (?),  biztosítéka  épp  az  ukrán  néppel,  a  Szovjetunió  
minden  népével  fenntartott  kapcsolat  gondos  ápolása,  
védése,  fejlesztése".  

Mit  sugall  a  cikk?  Egy  alantas  kisebbrendűségi  ér-
zést,  amellyel  eltelve  —  egyenjogúságunk  mellett,  de  
kicsiségünk  tudatában  —  dicsőítsünk  nemzeti  vívmá-
nyainkká  hétköznapi  dolgokat,  mert  ha  nem  ezt  tesz-
szük, s netán még bizonyos problémákkal  is előhozako-
dunk,  ezt  valakik  úgy  fognák  fel,  mint  vívmányaink  
lekicsinylését,  nemzeti  elzárkózottságot,  a népeink  ba-
rátsága  elleni  vétséget.  

És  mit  tesz  a  cikk?  Kicsinységünket  bizonyítandó,  
még azt is igyekszik bemocskolni  és lerombolni,  amink  
van,  megrágalmazni  és  félreállítani,  akink  van;  hogy  
még kicsinyebbek legyünk, hogy még kisebbek legyenek 
—  esetleg  ne  is  legyenek!  —  kéréseink,  követeléseink.  
Közben pedig Potemkin-módszerrel  konstruált „nemze-
ti  vívmányainkból"  egy  olyan  délibábos  helyzetképet,  
melynek  semmi  köze  a valósághoz. 

Ezért  is  érezzük  lelkiismereti  kötelességünknek,  
hogy  szóljunk  meglévő  problémáinknak  legalább  arról  
a  töredékéről,  amelynek  gyökere  elvezet  bennünket  
azoknak az országos méretű törvénysértéseknek  az idő-
szakába,  amelyeket  a párt  XX.  és XXII.  kongresszusa  
ország-világ  előtt feltárt  és  elítélt.  

Tévedés  ne  essék,  mi  nem volt  sérelmeket  akarunk  
felhánytorgatni,  nem  érzelmeket  akarunk  felkavarni,  
amikor  a problémák  kapcsán  olyan régi keletű,  de  ma-
kacsul  tovább  élő  negatív  jelenségekre  hívjuk  fel  a  fi-
gyelmet,  amelyekben  a  fogyatékosságok,  fonákságok  
gyökereznek. Ellenkezőleg. Meggyőződésünk szerint né-



peink barátsága ellen az vét legsúlyosabban,  aki igyek-
szik  elhallgatni,  elkendőzni,  vélt  vagy  valóságos  ered-
mények  mögé  rejteni  a  meglévő  problémákat,  s  ezzel  
hagyja  elmérgesedni  őket.  

Meggyőződésünk  továbbá,  hogy problémáink  egy ré-
sze azért van meg, mert területi szerveink nem ismerik 
őket,  és éppen ezért, mert  akadnak olyanok,  akik igye-
keznek eltitkolni előlük őket. Nézzünk hát szembe most 
velük tisztességesen, közös felelősségtudattal.  Kezdjük,  
mint  Balla  László,  az  iskolákkal,  illetve  azzal,  amit  ő  
elhallgatott:  az  óvodákkal.  

Területünkön  nincs  magyar  óvoda.  Hogy  ez  mit  je-
lent,  azt  a  szülők  és  a  pedagógusok  saját  bőrükön  ta-
pasztalják, nem is szólva a gyerekekről. Itt már nem az 
a legnagyobb probléma, hogy az a magyar ajkú gyermek 
nem  anyanyelvén  ismerkedik  a  legalapvetőbb  fogal-
makkal,  bár  ez  is  olyan fogalom-  és tudatzavart  okoz,  
amelyből később,  az iskolában behozhatatlan  hátránya  
származik. Különösen súlyos ez a probléma ma, amikor 
a gyermekeket már  az óvodában meg kell tanítani írni, 
olvasni,  amikor  az  iskola  az  új  program  szerint  ezzel  
már  nem foglalkozhat  és  alaposan  nem is foglalkozik.  

Meggyőződésünk szerint egyetlen szülő sincs az ellen, 
hogy  gyermeke  már  az  óvodában megtanuljon  ukránul  
és  oroszul,  ha  az  nem  az  anyanyelv  rovására  történik!  
Amellett  azonban  marad  a kérdés:  mi  a sorsa  annak a 
magyar  ajkú  gyermeknek,  akit  az  óvodában  nem  az  
anyanyelvén  tanítanak meg írni,  olvasni?  

A tapasztalatok szerint a szülők egy része legyőz min-
den hátrányt és magyar iskolába adja gyermekét. A szü-
lök másik része  pedig  enged  az óvónők  rábeszélésének  
(az óvodák ugyanis előre meghatározott iskolákba meg-
határozott számú elsőst adnak), enged az érveknek, me-
lyek szerint gyermeke már úgyis jobban tud ukránul és 
oroszul, mint magyarul — és egzisztenciális  meggondo-



lásokból vagy kényszerhelyzetből ukrán, illetve orosz is-
kolába  küldi  gyermekét.  És  az  utóbbiak  egyre  többen  
vannak.  Mielőtt  azonban  ezt  számadatokkal  is  bizo-
nyítanánk,  szeretnénk feltenni néhány kérdést:  

—  Vajon  ki  törődött  az  elmúlt  26  évben  a  magyar  
óvodák ügyével,  és fog-e törődni vele valaki  az elkövet-
kező  26  évben?  

— Vajon  hová  rejtette  Balla  László  azokat  a  kérel-
meket, panaszokat,  amelyek  az óvodák ügyében a szer-
kesztőséghez  befutottak?  

— Vajon  vétenénk  a népeink barátsága  ellen, ha  az  
óvodákban — legalább a két utolsó  évben — jó  magyar  
előkészítő  csoportokat  szerveznének,  ahol  a  gyerme-
keket  anyanyelvükön  tanítanák írni,  olvasni?  

Szomszédunkban, • a  baráti  Csehszlovák  Szocialista  
Köztársaságban  valamivel  több mint  háromszor  annyi  
magyar  él,  mint  amennyien  mi  vagyunk,  hozzánk  ha-
sonló kisebbségben. Emellett országaink társadalmi be-
rendezkedésének  és soknemzetiségű összetételének ha-
sonlósága  is  alkalmat  ad  a  viszonyításokra  és  
arányosításokra. 

A  csehszlovákiai  magyar  kisebbségnek több mint  30  
magyar  nyelvű újsága,  egy irodalmi  folyóirata,  egy iro-
dalmi hetilapja, 6—8 almanachja és olyan önálló kiadó-
ja van,  amely  évente  60—70  könyvet jelentet  meg  ma-
gyar  nyelven.  

És mink van nekünk? Egyetlen önálló politikai  napi-
lapunk,  amit Balla László szerkeszt. Azt hisszük,  ezzel  
aránylag  meg  is  mondtunk  mindent.  Nem  nehéz  kita-
lálni, hogy csehszlovák szomszédaink nemcsak azért ér-
tek  el  ilyen  kézzelfogható  szép  eredményeket  a  lenini  
nemzetiségi  politikában,  mert  szólamok  helyett  áldoz-
tak  rá,  hanem  azért  is,  mert  tudják:  nem  az  irodalmi  
folyóiratokhoz  és  almanachokhoz  kell  felnőni,  hanem  
azokban kell  felnőni...  



Aki  pedig  az  irodalmi  életnek  ezt  az  egyszerű  tör-
vényszerűségét  nem  ismeri,  vagy  tudatosan  igyekszik  
azt  a feje tetejére  állítani,  az oda jut  és másokat is  oda 
juttat,  ahol  vagyunk:  csonka,  torzó,  vegetálásra  ítélt  
szellemi  szegénységbe.  

De vizsgáljuk tovább az okokat a Balla-féle  arányla-
tok  tükrében:  

A Kárpáti  Kiadóról  már tudjuk, hogy évente egy ere-
deti  magyar  szépirodalmi  művet jelentet  meg. Az  idén  
például  egyet  sem...  Nyilvánvaló,  hogy  ez  az  ütem  és  
kiadói  gyakorlat  nem  segítője,  hanem  keréktöróje  iro-
dalmi  életünk  fejlődésének.  Amikor  ez  a probléma  fel-
vetődik,  a kiadó  szemfényvesztéssel  hárítja  el  magáról  
a  felelősséget:  kimutatja,  hogy  fennállása  óta  mennyi  
könyvet jelentetett  meg magyar nyelven.  S ugyan ki  fi-
gyel  fel  arra,  hogy  a  tetszetős  számban  ott  lapulnak  
Sztálin, Molotov, Kaganovics, Sepilov, Berija stb. annak 
idején tucatszámra  kiadott  művei.  

Tételezzük fel, hogy kiadónk nem egy, hanem három 
eredeti  szépirodalmi művet ad ki évente, továbbá, hogy 
10 induló  írónk  közül  mondjuk  4,  a számos jelentkező 
közül pedig  1 felnő időközben  az önálló kötethez. Lenne 
akkor  összesen  12  írónk,  ebből  azonban  egyet  és  a  3  
feltételezett  könyvből  is  egyet  le  kell  számítani,  mert  
Balla Lászlónak minden  évben kijár egy új könyv.  Ma-
radna  tehát  11  írónk  és  évente  2 könyvünk.  Ez  pedig  
azt jelentené, hogy egy-egy írói kiadásra még így is 5-6 
évet  kellene  várni.  De  ha  a  mai  állapotokon  nem  vál-
toztatunk  gyökeresen,  még  ez is  csak meddő  álom ma-
rad. 

Vannak-e  anyagi  okai  ennek  a tűrhetetlen  helyzet-
nek?  Nincsenek!  

A  Kárpáti  Kiadó  évi  110  000  rubel  tiszta  jövede-
lemmel  dolgozik,  ebből  95 000-et  azokon  a  könyveken 
keres,  amelyeket  magyarországi  kiadókkal  közösen je-



lentet meg (szovjet irodalmi művek magyar fordításban 
Magyarország  részére),  s ezeket  a könyveket  kiadónk-
nak  az a magyar  osztálya  gondozza,  amely csekély lét-
számú lakosságunkból  kerül ki.  

Az  arány  tehát  itt:  95  000  rubel  haszon  a  magyar  
könyveken  és  15 000 a többin.  Ha a kiadót  ez  az  arány  
erkölcsileg  és  anyagilag  mindössze  évi  egyetlen  önálló  
magyar mű kiadására kötelezi, akkor igen furcsa fogal-
mai vannak  az  erkölcsről.  

A kiadóban  ma ezek a kéziratok hevernek:  Csengeri  
Dezső: novellák; — Kovács Vilmos: novellák; — Szenes  
László:  novellák;  —  Szova  Péter:  novellák;  —  Kecskés  
Béla: versek; — Balla László:  gyermekversek;  és  10 in-
duló költő  antológiája.  

Szóljunk  most  az  utóbbiról,  mely  már  3  éve  fekszik  
a kiadóban,  s melyet  most  Balla  László  kénytelen  volt  
visszautasítani.  Szóljunk róla  azért is, mert  sorsa  nem 
egyedülálló, s mert fogalmat kaphatunk arról, hogy mi-
lyen is  egy Balla  László szerint nem megfelelő  kézirat.  

A  kéziratot  mi,  10 fiatal költő  nyújtottuk  be  3  évvel  
ezelőtt. Kovács Vilmos, a kiadó magyar osztályának ak-
kori  vezetője  válogatta  (ez  lett  később  az  első  számú  
baj), és az 1969-ben kölcsöntanárként nálunk tartózko-
dó  Besenyei  György  docens,  az  ELTE  tanára  vélemé-
nyezte a kiadó felkérésére és ajánlotta kiadásra (ez lett 
a második  számú  baj).  

Az év elején Kovács Vilmos újraválogatta az antológia 
anyagát,  amely leapadt két ívre, tehát  1400 sorra,  ami 
költőnként  140 sort: 5—6 verset jelent. Az új válogatás-
ba  került  versek  zöme  előzetesen  megjelent  a  Kárpáti  
Igaz  Szóban,  a  Kalendárium  Irodalmi  Mellékleteiben,  
egy  kisebb  része  pedig  a  magyarországi  lapokban  (ez  
lett  a harmadik  számú baj).  

Az új kéziratot elolvasták és kiadásra ajánlották: Rot-
man  Miklós  docens  és  Szikszai  Aladár,  a területi  párt-



bizottság munkatársa; mindketten  szerkesztőbizottsági  
tagok. 

Azután Balla László idézett cikkéből  értesültünk  ar-
ról, hogy 6 — kénytelen volt kedvezőtlenül  véleményez-
ni  az antológia-kéziratot.  Mivel más módunk nincs rá,  
itt  teszünk  fel  néhány  kérdést...  Mely  versek  nem  fe-
lelnek  meg  Balla  Lászlónak?  Azok  talán,  amelyeket  ő  
maga  közölt  a  Kárpáti  Igaz  Szóban,  amikor  még  nem  
volt Tiszatáj és József Attila Stúdió-ügy? (Itt jegyezzük 
meg, hogy csupán a Kárpáti Igaz Szóban megjelent ver-
sekből  kitelne  az  egész  antológia  anyaga!)  

Vagy azok nem felelnek meg neki, amelyek a Kárpáti 
Kalendárium  Irodalmi Mellékletében jelentek meg? De 
hiszen  azokat már egyszer  szentesítette  a köztársasági 
bizottság,  a kiadó, még  az  előzetes  és utólagos  cenzúra  
is. Vagy talán azok nem felelnek meg, amelyek magyar-
országi lapokban láttak napvilágot? Nem önámítás-e és 
mások becsapása feltételezni és sejteni, hogy pl. a Nép-
szabadságban,  az  MSZMP  KB lapjában —  és  szívesen  
közölné,  ha  mernénk  küldeni  —  a  szocialista  iroda-
lomnak kevésbé  éber  őrei  ülnek,  mint  O, Balla  László,  
a  Kárpáti  Igaz  Szótól?  

A válasz  ezekre  a kérdésekre  senkinek  sem  okozhat  
nagyobb  fejtörést.  Egy  nyitott  kérdés  azonban  mégis  
marad:  vajon  meddig  tart  még  Balla  László  irodalmi  
kalózkodása  és politikai  kalandorsága?  

És  most  röviden  nyelvi  problémákról,  amelyeket  
ugyan  Balla  László  azzal  érzékeltetett  és  merített  ki,  
hogy  Bíró Andor  töri  az  oroszt,  Balázs  elvtárs  pedig  a  
magyar nyelvet. Azt  ajánlanánk Balla Lászlónak, hogy 
az  ilyen  göregáborkodás  helyett  inkább  vegye  számba  
és hívja fel a területi pártbizottság figyelmét arra, hogy 
hány magyar faluban van  olyan kolhozelnök,  pártszer-
vezeti titkár, klubvezető és könyvtáros, aki nem tud ma-
gyarul? 



Vagy  talán  kérdezze  meg,  hogy  a magyar  iskolások-
nak — még színmagyar  falvakban is — miért kell  oro-
szul  köszönniük,  s  aki  ezt  szóvá  meri  tenni,  arra  még  
ma  is,  a  szovjethatalom  26.  évében,  miért  sütik  rá  a  
nacionalizmus veszedelmes bélyegét?  És végül még va-
lami.  A  szovjethatalom  évei  alatt  megoldódtak  terüle-
tünk magyar  lakosságának  alapvető  szocialista  életfel-
tételei  is.  Emellett  szellemi  területen  a  felgyülemlett  
mulasztások  súlyos,  megoldatlan  problémákat  szültek.  
Gondjaink  nyilván  nem  abból  adódnak,  hogy  kevesen  
vagyunk  (így fel sem vetődhet a kérdés!), hanem  abból,  
hogy  specifikus,  kisebbségi  helyzetben  vagyunk.  Cse-
kély  létszámú  lakosság  és  nemzeti  kisebbség  nem  egy  
és ugyanaz,  ezek lényegében  különböző  kategóriák.  

Mert  igaz  ugyan,  hogy  az  alkotmány  szerint  a többi 
szovjet  állampolgárral  együtt  mi  is  egyenjogúak  va-
gyunk,  de mi történjék  akkor, ha — mint  azt  az előbbi-
ekből is láttuk — alkotmányos jogainkat és érdekeinket 
megsértik? 

Nem volna-e jobb, célravezetőbb, a megoldás járható 
útja egy olyan testület létrehozása, amely mondjuk kul-
turális  területen  meglévő  és jelentkező  problémáinkat,  
ügyeinket intézné, érdekeinket képviselné, tudván hogy 
másfajta,  nem  különálló  érdekek  ezek,  csupán  specifi-
kusak. 

Ilyen  testületekre  a  szomszédos  baráti  államokban  
számos  példát  találunk. Vegyük  csak  a  Magyarországi  
Románok  Demokratikus  Szövetségét,  amely  15 000 ro-
mánt, az ország lakosságának mindössze 0,15%-át kép-
viselik  (a  mi  magyar  lakosságunk  létszáma  köztár-
saságunk  lakosságának  0,35%-át  teszi  ki).  Egészen  
nyilvánvaló, hogy az ilyen testületet sem a Balla László 
cikkében  emlegetett  Bíró  Andor,  sem  más  nem  képes  
helyettesíteni. 



A felvetett problémák végére  értünk. Még e teijedel-
mes  beadványban  is  csak töredékét  érintettük  gondja-
inknak, amelyek megoldásához tisztafejű és tisztalélkű 
emberek  kellenek,  és  persze  —  tisztább  légkör.  Mert  
míg olyan emberek szennyezik és mérgezik körülöttünk 
a  légkört,  mint  a  már  említett  egyetemi  rektornak  a  
titkárnője is, aki azzal rontott neki az egyik panaszkodó 
szülőnek, hogy bennünket, magyarokat mind egy szálig 
ki kellene  telepíteni  Kamcsatkára.  

Amíg  a mi kommunizmust  építő  és a népek barátsá-
gára épülő  társadalmunkban  az ilyen emberek  szabad-
lábon járnak;  amíg barátinak  éppenséggel  nem  nevez-
hető  érzületek  táplálkozhatnak  egy  olyan  történelmi  
dokumentumból, mint a Kárpátontúli Ukrajna Népi Bi-
zottságai  első  kongresszusának  1944.  nov.  26-án  kelt  
—  és  azóta  sem  korrigált  —  52.  sz.  határozata,  mely  
kimondja, hogy a németek és mi, magyarok a kárpátuk-
rajnai  nép  örök  ellenségei  vagyunk;  amíg még vannak 
—  lehetnek  —  politikai  analfabéták,  akik  nem  értik,  
hogy  a magyar nép és annak szovjet állampolgárrá lett  
része — sohasem voltunk és nem vagyunk egyetlen más 
népnek  sem  örök  ellenségei,  hogy  nem  tartozunk  fe-
lelősséggel  a  Horthy-kormányzat  bűneiért,  mint  aho-
gyan  az  1848—49-es  magyar  szabadságharc  vérbefoj-
tásáért  sem  az  orosz  nép,  hanem  a  cári  rendszer  a  
felelős,  addig  nehezen tudunk szót  érteni,  maradnák a 
súlyos  gondok,  a  magyar  lakosság  rossz  közérzete,  
amely egyre riasztóbb méreteket öltő tömeges kivándor-
lásra  kényszeríti.  

Befejezésül kéljük valamennyi felvetett probléma ki-
vizsgálását, gondos tanulmányozását és orvoslását. Kü-
lön  vizsgálatot  kérünk  Balla  László  ügyében,  ugyanis  
meggyőződésünk szerint nem szabad megengedni, hogy 
ez a tisztázatlan, hitét vesztett, korrupt egyén továbbra 
is demagógiával alacsonyítsa, becsapássá és hazudozás-



sá  süllyessze  és  önös  érdekekből  lejárassa  a párt  és a 
kormány  politikáját.  

Szeretnénk, ha a címzettek megértenék jószándékun-
kat, hogy közös  gondjainkat — a közvélemény támoga-
tásával  —  mindaddig  nem  akarjuk  kivinni  területünk  
határain túlra, ameddig úgy érezzük, hogy megoldásuk-
ra itt  és helyben  mód  és lehetőség van. 

a  Forrás  Stúdió,  Ungvár-Uzshorod,  
1971.  szeptember-október  

Nemzetőr  (München),  1983. szeptember  15.  3. sz.,  
8.  o.,  1983.  december/  1984. január 



II.  Beadvány 
Az  SZKP  KB  Politikai  Bizottságának,  

az  SZSZKSZ  Legfelsőbb  Tanácsa  Elnökségének  

A  szocializmus  egyik  legnagyobb vívmánya  pártunk  
lenini nemzetiségi  politikájának,  az egyenlőség és a ba-
rátság politikájának  gyakorlati  megvalósítása.  

Sajnos,  a  Kárpátontúli  terület  magyar  lakosságával  
kapcsolatban  nem  érvényesülnek  következetesen  az  
SZKP  nemzetiségi  politikájának  lenini  elvei.  Ezt  bizo-
nyítja  az is,  hogy  az  elmúlt  évek folyamán  számos  pa-
nasszal és kéréssel fordultunk különböző állami és párt-
szervekhez, kérve az alkotmány által biztosított jogaink 
sorozatos  megsértésének  orvoslását.  Kéréseink  és  pa-
naszaink azonban nemcsak hogy süket fülekre találtak, 
hanem  elkezdődött  egy  máig  is  tartó,  céljaiban  és  esz-
közeiben tisztátalan magyarellenes kampány,  melynek  
már idáig  is  számos  áldozata van. 

Most,  mikor  a  kommunizmust  építő  szovjet  nép  a  
Szovjetunió  fennállása  50.  évfordulójának  és  egyben  a  
lenini  nemzetiségi  politika  diadalának  nagy  ünnepére  
készül,  lelkiismereti  kötelességünknek  érezzük  a  leg-
főbb párt- és állami szervek tudomására hozni meglévő 
problémáinkat,  melynek megoldása nélkül  nem tudjuk 
tiszta  szívvel  és jó  közérzettel  fogadni  a nagy  ünnepet.  
Meggyőződésünk  szerint  a  népek  barátsága  és  a  párt  
politikája  ellen  vétenénk,  ha  igyekeznénk  a  meglévő  
problémákat elhallgatni  és ezzel hagynánk  elmérgesed-
ni  őket.  Meggyőződésünk  továbbá,  hogy  problémáink  
nagy  része  azért  van  meg,  mert  a  legfelsőbb párt-  és  
állami  szervek nem ismerik  őket.  

Gondjaink  és  panaszaink  gyökerei  a  múltba  vezet-
nek. Nagy részük  a Kárpátontúli  Ukrajna Népi  Bizott-



ságai  I.  kongresszusának  1944.  november  26-án  kelt  
nyíltan magyarellenes határozatainak közvetlen követ-
kezménye. Ezek a határozatok ugyanis kimondják, hogy 
mi, magyarok, a kárpátontúli ukrán nép örök ellenségei 
vagyunk.  S még  riasztóbb  az  a tény,  hogy  ezek  a  sovi-
niszta hangvételű dokumentumok néhány évvel ezelőtt 
ismét napvilágot láttak a területi párt- és tanácsi  szer-
veink  közvetlen  gondozásában,  mintegy  azt  dokumen-
tálva, hogy  egyes kerületi vezetőink magyarellenes  fel-
fogásában az elmúlt negyedszázad folyamán semmi sem 
változott. („Sljahom Zsovtnya". VI. Uzshorod,  1965. Do-
kumenti.  NN.  51,  52,  53  sztr.  78,  81,  82.)  A  hírhedt  
határozat  eredményeképpen  következhetett  be  terüle-
tünk  magyar  férfilakosságának  [18-tól  50  évig]  inter-
nálása  [1944], tekintet  nélkül  az egyének pártállása  és  
előző  magatartására.  (Még  a  régi  kommunistákat,  a  
Magyar  Tanácsköztársaság  harcosait,  a -fasizmussal 
szemben  aktív vagy passzív ellenállást tanúsítókat sem 
kímélve.) 

Tévedés  ne  essék,  mi  nem volt  sérelmeket  akarunk  
felhánytorgatni,  nem  érzelmeket  akarunk  felkavarni,  
de fel kell hívnunk  a figyelmet azokra a régi keletű, de 
makacsul  tovább  élő  negatív jelenségekre,  amelyekben  
a  fogyatékosságok  gyökereznek.  Az  említett  dokumen-
tumokból  táplálkozó  magyarellenesség  a továbbiakban 
sem  talált  kellő  visszautasításra,  de  máig  is  tovább  él  
az élet számos területén.  Barátságtalan  és nyíltan  ma-
gyarellenes  érzelmekkel  és  megnyilvánulásokkal  lép-
ten-nyomon  táplálkozhatunk  nemcsak  a  közéletben,  
hanem  a területi  állami  és pártszervekben  is. Nem ne-
héz elképzelni  azt sem, milyen érzületeket  ébresztenek  
ezek a dokumentumok  azokban  a  14—20 éves  fiatalok-
ban, akik belőlük ismerkednek meg az 1944-es és 1945-
ös  évek történelmi  eseményeivel.  



Nem  akarjuk  a  múltat  szépíteni,  de  határozottan  
visszautasítunk minden olyan felfogást, amely jogosnak 
ítéli a bűnös politikusok vétkeiért ártatlan utódok ezreit 
büntetni. Nem vagyunk felelősek a magyar uralkodó kö-
rök  bűneiért  és  az  ukránokat  ért  atrocitásokért,  mint  
ahogyan  az  1848—49-es  magyar  szabadságharc  vérbe-
fojtásáért  sem  az  orosz  nép,  hanem  a  cári  rendszer  a  
felelős. Ugyanakkor szeretnénk leszögezni, hogy terüle-
tünk magyar dolgozó népe sosem táplált és ma sem táp-
lál  ellenséges  érzelmeket  ukrán testvérei  iránt.  Évszá-
zadokon  keresztül  vállvetve  harcoltunk  a  haladásért,  
népeink  szabadságáért.  Együtt  harcoltunk  a  Rákóczi-
szabadságharcban  és  az  1848—1849-es  magyar  forra-
dalomban, együtt védelmeztük  1919-ben  a Magyar Ta-
nácsköztársaságot,  és  a  fasizmus  elleni  harcban  
Oleksza Borkanyuk partizánegységei mellett ott harcol-
tak  Pataki  Ferenc  és  Úszta  Gyula  magyar  parti-
zánegységei  is.  

A mai viszonyok között mi, Kárpátontúl magyar nem-
zetiségű lakosai az összekötő kapocs, a híd szerepét sze-
retnénk betölteni a testvéri magyar és ukrán nép között. 
Sajnos,  ez  a  törekvésünk  nem  talál  megértésre.  Bizo-
nyos erők megakadályoznak minden próbálkozást  a kö-
zeledésre.  Sőt, ezek az erők rossz szemmel néznek min-
den  olyan  közeledési  szándékot,  amely  ukrán  részről  
irányul  felénk.  S  még  riasztóbb  az  a tény,  hogy  ez  az  
ukrán  sovinizmus  nemhogy  gyengülne,  hanem  egyre  
erősödik, befolyása  alá vonva területünk különböző ve-
zető  szerveit  egyenesen  a magyar  lakosság  etnikai  in-
tegritására,  elnemzetietlenítésére  tör.  Ezért  nem lehet  
csodálkozni azon, hogy magyar lakosságunk körében ta-
lálkozunk nacionalista megnyilvánulásokkal. Persze tá-
vol áll tőlünk a nacionalista megnyilvánulások védelme. 
A  nacionalizmus  bárhol  és bármilyen  formában  káros,  
éppen ezért internacionalista  felelősségtudattal  küzde-



nünk kell és küzdeni fogunk ellene, bárhol is nyilvánul-
jon  meg.  

Sérelmeink  gyökere  abban  rejlik,  hogy  az  alkotmá-
nyunk által biztosított  egyenlő jogok mellett  nincsenek  
egyenlő lehetőségeink, mivel azok korlátozva vannak az 
élet  számos  területén.  Alkotmányos  jogaink  tudatos  
megsértéséből  és  lehetőségeink  nyílt  korlátozásából  
adódó  problémáink  súlyosak,  de  nem  megoldhatatla-
nok. 

Nézzünk hát szembe  most velük tisztességgel,  közös  
felelősségtudattal,  mert csak így képzelhető el azok tel-
jes  felszámolása  és  a  nemzetiségi  politika  lenini  elvei-
nek teljes megvalósítása területünk magyar  nemzetisé-
gű lakosságával  szemben  is.  

I. 

Legsúlyosabb gond számunkra az anyanyelvi oktatás 
megoldatlansága. Alkotmányunk  az ország valamennyi 
nemzetisége számára biztosítja az anyanyelven való ta-
nulás jogát.  Ennek ellenére területünk magyar  nemze-
tiségű lakosaival szemben egy egész sor diszkriminációs 
intézkedés  és szabály van  érvényben,  melyek  sértik  az  
anyanyelvi  oktatás jogát  és  gátolják  annak  érvényesí-
tését  az  oktatás valamennyi  szintjén.  

1. Területünkön nincs hivatalosan magyar tannyelvű 
óvoda. Itt a legnagyobb gondot  az jelenti, hogy a magyar 
ajkú  gyermek  nem  anyanyelvén  ismerkedik  a legalap-
vetőbb fogalmakkal, ami olyan fogalom- és tudatzavart 
okoz,  amelyből  később az iskolában behozhatatlan  hát-
ránya  származik.  Különösen  súlyos  ez  a probléma  ma,  
amikor  a gyermekeket  már  az óvodában meg kell taní-
tani  írni,  olvasni.  A  magyar  tannyelvű  óvodák  hiánya  
viszont lehetetlenné teszi, hogy a magyar ajkú gyerme-
kek anyanyelvükön  tanulják meg az írást, olvasást.  Mi  



akarjuk, hogy gyermekeink már az óvodában megtanul-
ják  az  orosz  és  ukrán  nyelvet,  feltéve,  ha  ez  nem  az  
anyanyelv rovására történik,  de a jelenlegi  gyakorlatot  
károsnak  tartjuk,  mivel  az  anyanyelv  megfelelő' isme-
rete  nélkül  nem  lehet, hatásos  az  orosz,  illetve  ukrán  
nyelv oktatása sem; káros ez azért is, mert a gyermekek 
nem ismerkedhetnek  meg zenei  anyanyelvükkel  sem.  

2.  Nem  kevésbé  nehéz  és  egyre  bonyolultabbá  váló  
probléma:  nemzeti  iskoláink  helyzete.  Területi  szerve-
ink  hosszú  éveken  keresztül  szabotálták  a  magyar  
anyanyelvi  oktatás megvalósítását  területünk  magyar-
lakta  községeiben  és városaiban.  A  magyar  középisko-
lák megnyitására  majdnem  egy évtizedet kellett várni, 
illetve nem várni, hanem harcolni  értük, évekig járni a 
köztársasági  és  országos  minisztériumokat,  míg  végül  
azok  elrendelték  megnyitásukat,  mégpedig  területi  
szerveink vezetó'inek szándéka és akarata ellenére, akik 
nemcsak  hogy  nem  támogatták,  de  minden  eszközzel  
gátolták  és akadályozták  a magyar tannyelvű  középis-
kolák megnyitását. Ezért történhetett meg, hogy Bereg-
szásznak  (Beregovo),  ennek  a 80—85%-ban  ma is  ma-
gyar  lakosságú  városnak  10 évvel  elóhb volt  ukrán  és  
orosz középiskolája, mint magyar. De ha az iskolák mai 
állapotát vizsgáljuk meg, akkor is egy sor olyan riasztó 
jelenséget  tapasztalhatunk,  amelyek  komoly  aggoda-
lomra adnak  okot.  

Az utóbbi időikben a magyar iskolák felszámolásának 
egy új, rafinált módszerével kísérleteznek területszerte, 
melynek  lényege  abban  rejlik,  hogy  az  önálló  magyar  
tannyelvű iskolákat vegyes tannyelvű iskolákká szerve-
zik át. Ilyen manipuláció segítségével próbálják jelenleg 
megszüntetni  a nagyszóló'si  (Vinohradovo)  magyar  kö-
zépiskolát.  Erre van ítélve tudomásunk  szerint  a viski 
magyar tannyelvű középiskola  is. A példákat tovább is 
sorolhatnánk.  A  lenini  nemzetiségi  politika  alapelvei-



nek  súlyos  megsértését  jelenti  az  is,  hogy  területünk  
számos magyar, illetve vegyes lakosságú falujában nin-
csen  magyar  iskola,  vagy  csak  az  alsó  három  osztály  
magyar  tannyelvű,  a  többi  ukrán.  Kirívó  példaként  
megemlíthetjük  Tiszaújhelyet  (Nove  Szelő),  ahol  a  la-
kosság 80%-a  magyar  anyanyelvű,  de nincs magyar is-
kola. Hasonló a helyzet  számos más faluban is: Karács-
falva  (Karacsin),  Mátyfalva  (Matyijevo),  Királyháza  
(Korolevo), Tekeháza (Tekovo),  Csepe (Csepa),  Gödény-
háza  (Gugya) —  szőlősi járás;  Kerekhegy  (Okruhla)  — 
técsői járás;  Bakos (Szvoboda) — beregszászi járás  stb.  

Még  tűrhetetlenebb  a helyzet  ott,  ahol  a  magyarság  
kisebbségben vagy szórványokban  él. Például  Huszton,  
Szolyván  (Szvaljava),  Rahón  (Rahovo),  Bustyaházán  
(Bustino),  Gyertyánligeten  (Kobilecka  Poljana),  Bocs-
kón  (Bicskiv),  Királymezőn  (Uszty-Csorna),  Kőrösme-
zőn  (Jaszinya)  stb.  

Az illetékes szervek természetesnek tartják a szórvá-
nyokban élő magyarságnak  az anyanyelvi  oktatás jogá-
tól való megfosztását,  annak ellenére, hogy ezzel  a kér-
déssel kapcsolatban V. I. Lenin egyértelműen kimondja, 
hogy még  1—2 gyereknek  is joga van tanulni  az  anya-
nyelvét és népének történelmét (V. I. Lenin: Összes Mű-
vei.  24:221).  Jellemző  azonban, hogy  sok  90—95%-ban  
magyar lakosságú községben  is van ukrán iskola,  ame-
lyekben  a tanulók  száma  sok  esetben  még  a tízet  sem  
éri  el.  Például  a haranglábi  ukrán  tannyelvű  elemi  is-
kolának 7, a bátyúinak 4, a bótrágyinak 9 tanulója van. 
Ezzel  szemben  Rahón,  ahol  majdnem  másfélezer  ma-
gyar  nemzetiségű  lakos  él,  ami  a város  lakosságának  
kb.  10%-a  (ebből  2—300  iskolás  korú  gyermek),  nincs  
magyar  iskola.  A rahói  magyar  szülők  minden  erre vo-
natkozó  kérelmét,  illetve  panaszát  visszautasították.  
Teljesen felfoghatatlan és semmivel sem magyarázható, 
hogyan lehetséges társadalmunkban ilyen megalázó kü-



lönbséget tenni a 2—300 rahói magyar és az egynéhány 
haranglábi,  bátyúi,  bótrágyi  stb.  ukrán  és  orosz  gyer-
mek  között?  

3.  Súlyos  problémát  jelent  területünk  magyar  tan-
nyelvű iskolái számára a megfelelő  pedagógus-káderek  
utánpótlása. Magyar nyelv- és irodalom szakos tanáro-
kon kívül  szaktanárok képzése  a magyar tannyelvű  is-
kolák  számára  nem  folyik,  ezzel  senki  sem  törődik  és  
nem is foglalkozik  annak ellenére, hogy az Ungvári Ál-
lami  Egyetem  különböző  karain  ehhez  megvolna  min-
den feltétel. A Munkácsi Tanítóképző magyar tagozatán 
a képzés évek óta szünetel. Ez az egyik oka annak, hogy 
területünk  magyar  tannyelvű  iskoláiban  számos  olyan  
tanár van,  aki  alig vagy egyáltalán  nem tud  magyarul.  
Kirívó  példákat  idézhetünk  a  viski,  técsői,  szlatinai,  
ungvári,  munkácsi,  szőlősi,  a beregszászi  4.  sz.  közép-
iskolából,  a csornai  nyolcosztályosból  stb.  

Ez  a tűrhetetlen  állapot  felbecsülhetetlen  kárt  okoz  
tanulóink  anyanyelvi  kultúrájának  és  az oktatás  szín-
vonalának  szempontjából.  Nem kevésbé  súlyos  problé-
mát okoz az is, hogy a magyar iskolák  pedagógusainak  
jelentős része még elementáris szinten sem rendelkezik 
magyar  műveltséggel.  Nem  ismeri  a magyar  kultúrát,  
irodalmat,  történelmet  és  még  írni  sem  tud  helyesen  
azon  a nyelven,  amelyen  tanít.  Ilyen körülmények  kö-
zött  megvalósíthatatlan  a megfelelő  színvonalú  nevelő  
munka  a magyar  iskolákban.  Ez  a siralmas helyzet  az  
illetékes  szervek  tudatos  magyarellenes  beállítottságú  
káderpolitikájának  az eredménye,  melynek  célja  a ma-
gyar tannyelvű iskolák  színvonalának  lerontása.  

4.  Területünkön  nincsen  magyar  középiskola,  nincs  
egyetlen magyar tannyelvű zeneiskola. Még a majdnem 
tisztán  magyar  lakosságú  beregszászi  szakiskolák  
(egészségügyi,  mezőgazdasági,  ipari  szakközépiskolák)  
is  mind  ukrán  tannyelvűek.  Mi több,  ezekben  a tanin-



tézetekben  nincs  magyar  tannyelvű  tagozat  sem.  Még  
kultúrfelvilágosító intézményeink (klubok, könyvtárak) 
szakkáder-képzése  is ukránul folyik. 

Ezt a tarthatatlan helyzetet még szakoktatók hiányá-
val  sem  lehet  indokolni,  hiszen  magyar  anyanyelvű  
szaktanárokkal bőven el vannak látva (például a Bereg-
szászi  Zeneiskola  előadóinak  és tanulóinak 90%-a  ma-
gyar anyanyelvű, ennek ellenére az oktatás ukrán nyel-
ven folyik).  

5. Egy sor súlyos visszaélést találhatunk a továbbta-
nulás  területén  is.  A  továbbtanulás  lehetőségei  külön-
böző  megkülönböztetések  és  manipulációk  eredménye-
képpen  a magyar  tannyelvű  iskolák  végzősei  számára  
erősen  korlátozottak.  Ez  ellentmond  alkotmányunk  
123. cikkelyének, amely kimondja, hogy az emberi jogok 
korlátozása vagy különböző  előnyök biztosítása  nemze-
tiségi  vagy  faji  hovatartozástól  függően  törvényellenes  
cselekedet. 

A  továbbtanulás  legnagyobb  akadálya  az  a  megkü-
lönböztetés,  amelyben a magyar tannyelvű iskolák vég-
zősei részesülnek területünk különböző  szakközépisko-
láiba  és  az  Ungvári  Állami  Egyetemre  való  felvételek  
során.  Területünk  egyetlen  szakközépiskolájában  sem  
lehet  magyarul  felvételizni,  annak ellenére, hogy  terü-
letünkön  csaknem  100 magyar tannyelvű iskola  műkö-
dik. Ugyanez volt  a helyzet hosszú éveken keresztül  az  
Ungvári Állami  Egyetem különböző fakultásain is. Né-
hány  évvel  ezelőtt  úgy  látszott,  felenged  ez  a  magyar-
ellenes  magatartás.  Az  Ungvári  Állami  Egyetemen  
ugyanis engedélyezték a magyar tannyelvű iskolák vég-
zősei számára  a magyar nyelvű vizsgázást. Azonban  ez  
a  „kedvezmény"  rövid  életűnek  bizonyult.  1970. július 
30-án  rektori  parancs jelent  meg,  amely  ismét  orosz,  
illetve  ukrán  nyelv-  és  irodalom  vizsgára  kötelezett  
minden magyar iskolából jelentkezőt. Szinte hihetetlen, 



hogy  egy  ilyen  intézkedés  megjelenése  előtt  maga  az  
egyetem  nyolchónapos  fizetett  előkészítő  tanfolyamot  
rendezett,  melyen  a jelentkezőket  a magyar  nyelvi  és  
irodalmi vizsgára (szóbeli és írásbeli) készítették elő, az 
egyetem bármely karára is jelentkeztek. A területi  ma-
gyar  nyelvű  pártlap  (Kárpáti  Igaz  Szó)  hasábjain  né-
hány  hónappal  a  felvételi  vizsgák  előtt  megjelent  egy  
közlemény,  amely  megerősítette  azt  az  információt,  
hogy  minden  karra  lehet  magyarul  felvételizni:  már  a  
vizsgarend  is  ki  volt  függesztve,  és  mindezek  ellenére  
megszületett a rektori rendelet, amely megtiltotta a ma-
gyar nyelven való vizsgázást, két nappal a felvételi vizs-
gák  előtt.  

Ezen a bűnös önkényeskedésen  az sem segített, hogy 
a szülők panaszára  az Össz-szövetségi  Felső-  és  Szak-
középoktatásügyi  Minisztérium  elrendelte  a  magyar  
tannyelvű  iskolák végzősei  számára  a magyar  nyelven  
való  vizsgázást  az  egyetem  minden  karán.  A  helyzet  
azóta  sem  javult,  sőt  rosszabbodott.  Ebben  az  évben  
még  az  eddig  engedélyezett  írásbeli  anyanyelvi  (ma-
gyar) vizsgázást  is  betiltották.  Ráadásul  minden  egye-
temre jelentkező,  magyar  iskolát  végzett  tanulót  arra  
kényszerítettek,  hogy  „önként"  kérvényezze  az  orosz  
nyelvű vizsgázást. Itt ismét hangsúlyozzuk: mi akarjuk, 
hogy  gyermekeink  megtanulják  az  ukrán  és  az  orosz  
nyelvet. 

A tapasztalat  azt mutatja, hogy a magyar  tannyelvű  
iskolák végzősei, akik e súlyos diszkriminációk  ellenére  
továbbtanulhatnak,  egyetemi,  illetve  szakközépiskolai  
tanulmányaik  során tökéletesen  elsajátították mind az  
orosz, mind az ukrán nyelvet. Meggyőződésünk azonban 
az is, hogy a lenini nemzetiségi politikából adódó egyen-
lő jogaink  értelmében  nem  lehet  kritérium  a  felvételi  
vizsgákon  a tökéletes  orosz,  illetve  ukrán  nyelvtudás.  
Hiszen teljesen nyilvánvaló, hogy egy magyar anyanyel-



vú, iíz  éven  át magyar  tannyelvű  iskolában  tanuló fel-
vételiző  nem versenyezhet orosz, illetve ukrán nyelvtu-
dásban  azokkal,  akiknek  az  orosz  vagy  ukrán  nyelv  
anyanyelvük  és  középiskolai  tanulmányaikat  is  anya-
nyelvükön végezték. Ez nemcsak az anyanyelvi vizsgák-
ra vonatkozik, hanem minden más szakvizsgára is, mi-
vel  vizsgázáskor  a  magyar  anyanyelvűek  nem  azt  
mondják  el,  amit  az  illető  tárgykörből  tudnak,  hanem  
azt,  amit  arról  ukránul,  illetve  oroszul  el  tudnak  mon-
dani. Ez a hátrányos helyzet  azt eredményezi, hogy fel-
vételizőink tudásukhoz  mérten sokkal alacsonyabb osz-
tályzatot  kapnak,  ami  csökkenti,  sőt  egyes  esetekben  
lehetetlenné  teszi  a különböző  tanintézetekbe  való  be-
jutás lehetőségét  még  az egyébként tehetséges  tanulók  
számára  is.  

6.  Teljesen  érthetetlen  és  semmivel  sem  magyaráz-
ható,  hogy  területünk  magyar  nyelvű  iskoláiban  és  az  
Ungvári  Állami  Egyetem magyar tagozatán  nem tanít-
ják  a  magyar  történelmet.  Ennek  következtében  az  a  
paradox helyzet áll elő, hogy a magyar nemzetiségű gye-
rekek  programszerűen  tanulják  és  tudják,  hogy  ki  
Sztyepán  Razin,  Bohdan  Hmelnickij  és  Jeanne  D'Arc,  
de  fogalmuk  sincs  Dózsa  Györgyről,  Rákócziról  vagy  
Kossuthról.  Ismerik  I.  Péter  cárt  és  tevékenységét,  de  
nem  tudnak  semmit  Mátyás  királyról,  nem  tájékozód-
nak  az  1919-es  Magyar  Tanácsköztársasággal  kapcso-
latosan  stb.  

Azonkívül, hogy ez ellenkezik V. I. Lenin meghagyá-
sával,  aki  kimondja,  hogy  minden  nemzetiségű  gyer-
meknek (még  1—2-nek  is!) joga van történelmének  el-
sajátítására  (V.  I.  Lenin:  Összes  Művei,  24:221),  ez  a  
gyakorlat  ellenkezik  a  marxizmus  egész  szellemével,  
mivel  elszakítja  az  irodalomtörténet  folyamatát  a tár-
sadalomtörténet  folyamatától.  A  magyar  iroda-
lomtörténet oktatása napjainkban a levegőben lebeg, hi-



ányzik  alóla  a talaj:  az irodalmat tápláló történelmi fo-
lyamat  ismerete.  

A magyar történelem oktatásának hiánya nem vélet-
len, hanem tudatos magyarellenes megnyilvánulás.  Ezt  
bizonyítja  az  is,  hogy  az  egyetem  magyar  tagozatán  a  
diákok többszöri kérése ellenére a mai napig sem enge-
délyezték  előadását,  ugyanakkor  a francia,  német,  an-
gol  szakokon  kötelező  tárgyként  szerepel  Franciaor-
szág,  Németország  és  Anglia  története.  Az  illetékes  
szervek még  azt is megtiltották, hogy egyes  iskolákban  
a történelmi  szakkör  keretében  fakultatív  alapon  a ta-
nárok kezdeményezésére  bevezessék a magyar történe-
lem  oktatását.  

Súlyos  gondokkal  küzd területünk magyar  társadal-
ma  kulturális  téren  is.  Ezek  a  gondok  abból  adódnak,  
hogy  területünkön  nincs  egyetlen  olyan  orgánum  sem,  
amely népi kultúránkat  és hagyományainkat  ápolná és 
egyúttal  gondoskodna  a  kárpátontúli  magyarság  kul-
túrigényének kielégítéséről  is.  

1. Nincs magyar  színház vagy más hivatalos  kultúr-
létesítmény. Nyilvánvaló, hogy ezek hiányát nem pótol-
hatja sem a műkedvelő alapon tevékenykedő  Beregszá-
szi  Népszínház,  sem  a  Területi  Filharmónia  keretein  
belül működő Magyar Melódiák-nak nevezett  együttes,  
melynek semmi köze a magyar kultúrához,  és működé-
sét  az  illetékes  szervek  csak  kommerciális  meggondo-
lásból  engedélyezték.  

2. A magyarlakta falvak klubjainak és könyvtárainak 
vezetői szakképzetlenek, illetve ukrán szakközépiskolát 
végeztek,  de  számos  helyen  nem  is  magyar  anyanyel-
vűek, sőt magyarul  alig vagy egyáltalán nem is tudnak. 
Népművelési  szakemberek  képzése  magyar  nyelven  
nem is  folyik,  ezért  nem valósítható  meg kellő  szinten  
a  politikai  és  kulturális  nevelőmunka  a  magyar  ajkú  
lakosság  körében.  



3.  Nincsenek  megteremtve  a  megfelelő  feltételek  a  
magyar  nyelvű  irodalom  kibontakoztatásához.  Nincs  
magyar  nyelvű  irodalmi  folyóiratunk.  Területünk  ma-
gyar  íróinak  zöme  évtizedek  óta  hiába  harcol  nem  is  
irodalmi  folyóirat,  hanem  mindössze  egy  almanach  ki-
adásáért. A  Kárpáti  Kiadó magyar  osztálya  önálló  ma-
gyar  kiadványainak  száma  évente  átlagosan  még  az  
egyet sem éri el. Területünk magyar lakosságának szel-
lemi igényét nem tudja kielégíteni  az egyetlen  napilap,  
a  Kárpáti  Igaz  Szó.  Nincs  önálló  magyar  ifjúsági  és  
gyermekújság  sem.  Ezeknek  hiányát  kénytelenek  va-
gyunk  magyarországi  lapok  előfizetésével  pótolni.  Az  
utóbbi időben viszont területi  szerveink  indokolatlanul  
korlátozzák az előfizethető magyarországi lapok számát 
és  különböző  ukrán  nyelvű  lapok  előfizetésére  kény-
szerítik  azokat is,  akik  egy szót  sem tudnak  ukránul.  

4.  Nyilvánvaló,  hogy  a Területi  Rádióstúdió  magyar  
osztályának napi 5—10 percnyi terjedelmű önálló adása 
és  a TV-stúdió  heti  egyszeri  hírkommentárja  sem  elé-
gíti  ki  a szellemi  igényeket.  

II. 

Mindmáig  megoldatlan  az egyenjogú  nyelvhasználat  
kérdése. Annak ellenére, hogy államunkban nincs hiva-
talos  államnyelv  —  tehát  minden  nyelv  egyenjogú  —  
területünk  vezetői  természetesnek  tartják  a  magyar  
nyelv teljes kirekesztését a közéletből és az ukrán nyelv 
kötelező használatát  minden  szinten.  

1. Az adminisztráció ukrán nyelvű még a színmagyar 
községekben is, sőt még a magyar tannyelvű iskolákban 
is.  Jellemző  erre  a jogellenes  gyakorlatra,  hogy  a  ma-
gyar tannyelvű iskolák zömében még az órarendet  sem 
szabad  magyar  nyelven  kifüggeszteni.  A  tanulóknak  
sok helyütt  nem  szabad  magyarul  köszönniük,  a taná-



raikat  utó-  és  apanevükön  (pl.  ha  egy  tanár  Sándor,  
apja  János,  azt Alekszandr  Ivanovicsnak)  kell  szólíta-
niuk,  ami teljesen idegen  a magyar  nyelvhasználattól.  

Területünk  magyar  lakossága  meg van fosztva  attól  
a jogától, hogy anyanyelvét használja  a közéletben,  mi-
vel  területi  és járási párt-  és tanácsi  szerveink túlnyo-
mó többségében még magyarul tudó egyének sincsenek. 

2.  Jogellenes,  az  egyenjogúság  lenini  elvével  össze-
egyeztethetetlen  a helységnevek használatának gyakor-
lata is. A helységneveket ugyanis még 1946-ban brutá-
lisan  megváltoztatták.  így  lett  Beregszász  Beregovo,  a  
színmagyar  Bene  Dobroszilja,  Harangláb  Dzvinkove,  
Gut  Harazgyivka  stb.  Ezeknek  a torzszülött  neveknek  
a használata kötelező még a magyar nyelvű érintkezés-
ben  is.  

3.  Városainkból  száműzték  a  magyar  utcaneveket.  
Még  a  nagy  magyar  forradalmár  költőről,  Petőfi  Sán-
dorról  elnevezett  utcák  nevét  is  megváltoztatták,  így  
lett a Petőfi utcából Sztefanik utca Beregszászon,  Duh-
novics (?) utca Munkácson stb. Ezért alakulhatott ki  az 
a  paradox  helyzet,  hogy  a  zömmel  magyar  lakosságú  
Beregszászban  (lakosainak  80—85%-a  magyar)  .alig  
akad  2—3  magyar  vonatkozású  utcanév.  Nem  őrzi  ut-
canév  sem a világhírű magyar zeneszerző, Bartók  Béla  
nevét,  aki éveken keresztül Szőlősön élt, és itt adta első 
sikeres  hangversenyét,  sem  a  munkácsi  vár  legendás  
hírű  hősének,  Zrínyi  Ilonának  nevét  stb.  Ezek  lé-
nyegtelen dolgoknak tetszenek, de sértik  önérzetünket,  
az anyanyelv szokásait, bántják a történelmi  emlékeze-
tet. 

4. Semmivel sem indokolható és sérelmes számunkra 
az is, hogy területünkön hiányoznak a magyar feliratok 
a középületekről, intézményekről  és üzlethelyiségekről, 
még azokban  a helységekben is,  ahol a magyarok több-
ségben  élnek.  



Meglévő problémáink abból erednek, hogy nincs meg-
felelő képviseletünk,  nincs olyan szerv, amely képvisel-
né érdekeinket, védené jogainkat, biztosítaná az egyen-
lő jogok  mellett  az  egyenlő  lehetőségeket.  A  párt-  és  
állami  szerveknél  sem vagyunk  képviselve:  a  Területi  
Pártbizottságnak  és a Területi Tanács VB-nek,  a Terü-
leti Ügyészségnek egyetlen magyar nemzetiségű felelős 
funkcionáriusa  sincs.  Nincsenek magyar  funkcionáriu-
sai  a párt-  és  tanácsi  apparátusnak,  a  bíróságoknak,  
ügyészségeknek  még  azokban  a járásokban  sem,  ahol  
magyarok kisebb vagy nagyobb számban, de tömegesen 
élnek (ungvári,  munkácsi,  szőlősi, huszti  és técsői járá-
sok). Ha ebből a szempontból vesszük figyelembe a 80— 
85%-ban  magyar  lakosságú  beregszászi járás párt-  és  
tanácsi,  valamint  gazdasági  vezetőinek  nemzetiségi  
összetételét,  a  lenini  nemzetiségi  politika  súlyos  meg-
sértésével  találjuk  szemben  magunkat.  

A járási  pártbizottság  plénumának  84 tagjából  csak  
11 magyar  nemzetiségű,  a pártbizottság három  titkára  
közül  egy  magyar  (jellemző,  hogy  az  első  titkár  soha  
nem  volt  magyar),  a  járási  pártapparátus  22  felelős  
munkatársa  közül  csak 3 magyar nemzetiségű,  a többi 
19 közül  sokan  nem is tudnak magyarul,  sőt  hajlandó-
ságot sem mutatnak  arra, hogy megtanulják  a járás la-
kossága túlnyomó  többségének nyelvét:  a járási  népok-
tatási  hivatalnak  egyetlen  vezető  beosztású  magyar  
nemzetiségű  munkatársa  sincsen,  Beregszász  27  ipari  
üzeme  közül  l-nek,  a járási  mezőgazdasági  nagyüze-
mek közül 3-nak van magyar igazgatója, illetve elnöke. 
A helyzet  még sokkal  súlyosabb  azokban  a járásokban, 
ahol  a magyarság  kisebbségben  van.  

A  felsorolt  tények  meggyőzően  bizonyítják  helyze-
tünk  tarthatatlanságát  és  problémáink  haladéktalan  
megoldásának égető szükségességét.  Sérelmeink orvos-



lása  és a lenini  nemzetiségi  politika következetes  meg-
valósítása  érdekében  

kérjük: 

1. a.) Magyar tannyelvű óvodák megnyitását minden 
magyarlakta  községben,  illetve  az óvodák két-
nyelvűvé nyilvánítását a vegyes lakosságú köz-
ségekben; 

b.)  új óvodai  programok  kidolgozását;  
c.)  az  óvónőképzés  megszervezését  a  magyar  

tannyelvű  óvodák  számára.  
2.  a.)  Minden  magyarul  nem  tudó,  de  magyar  tan-

nyelvű  iskolában  tanító  tanár  áthelyezését,  il-
letve felmentését;  

b.)  a  magyar  tannyelvű  iskolák  pedagógusai  ma-
gyar nyelvtudásának  rendszeres  ellenőrzését;  

c.)  a tanárok  magyar  nyelven  való  köszöntésének  
és  megszólításának  bevezetését  a  magyar  
tannyelvű  iskolákban;  

d.) a magyar tannyelvű iskolák vegyes tannyelvűvé, 
való  átszervezésének  azonnali  leállítását;  

e.) magyar tannyelvű oktatás megszervezését min-
den  olyan  magyarlakta  községben,  ahol  nin-
csen magyar iskola, illetve  csak  az első három 
osztály  magyar  tannyelvű  (Újhely,  Csepe,  Ka-
rácsfalva,  Mátyfalva,  Királyháza,  Tekeháza,  
Gödényháza,  Kerekhegy,  Rahó,  Gyertyánliget  
stb.); 

f.) megszervezni  a magyar nyelv  és irodalom okta-
tását  azokban  a községekben,  ahol  a  magyar-
ság  szórványokban  él  és  nincs  lehetőség  ma-
gyar  tannyelvű  iskolák  megnyitására  (Huszt,  
Bustyaháza,  Szolyva, Bocskó, Kőrösmező stb.).  



3. a.) Területünk minden szakközépiskolájának  és az 
Ungvári  Állami  Egyetem  kétnyelvűvé  való  
nyilvánítását; 

b.) párhuzamos  magyar tannyelvű tagozatok indí-
tását területünk minden szakközép- és zeneis-
kolájában; 

c.)  a  tanárképzés  megszervezését  a  magyar  tan-
nyelvű  iskolák  számára  az  Ungvári  Állami  
Egyetem minden pedagógiai jellegű  karán.  
Addig  is,  míg  ez  az  intézkedés  életbe  léphet,  
kérjük  azonnali  hatállyal  utasítani  területünk  
minden tanintézetének vezetőségét —  elsősor-
ban  az  Ungvári  Állami  Egyetem  rektorát  —,  
hogy  biztosítsák  a magyar  nyelven  való  felvé-
teli  vizsgázás jogát  minden  szakon  és  minden  
egyes  tantárgyból.  

4.  a.) A  magyar  történelem  oktatásának  bevezetését  
területünk minden magyar tannyelvű iskolájá-
ban  és az egyetem magyar tagozatán  (az okta-
tás  alapjául  szolgálhat  a nemrég  két  kötetben  
megjelent  kiadvány,  amely Moszkvában  látott  
napvilágot). 

III. 

1.  Beregszász  székhellyel  létrehozni  egy  40—50  
tagú állami magyar népi dal- és táncegyüttest, 
amely  egyúttal  felkarolná  és  támogatná  terü-
letünk magyar műkedvelő együtteseit is, kellő-
képpen  ápolva  ezáltal  népi kultúránkat  és ha-
gyományainkat. 

2.  Megszervezni a kultúrfelvilágosító és népművelő 
szakemberek  magyar  nyelven való  képzését.  

3.  a.)  Engedélyezni  egy  magyar  nyelvű  irodalmi  fo-
lyóirat,  illetve  almanach  kiadását;  



b.)  megszüntetni  a magyarországi  lapok  és folyói-
ratok előfizetésének korlátozását.  

4.  Bővíteni  a területi  rádió  és  TV magyar  nyelvű  
adásait. 

IV. 

1.  Minden olyan községnek, illetve városnak,  ahol  
magyarok  is  élnek, kétnyelvűvé  való  nyilvání-
tását  (V.  I.  Lenin  szerint  kétnyelvű  minden  
olyan terület,  ahol a lakosság 5%-a  nemzetisé-
gi). 

2.  A kétnyelvűvé  nyilvánított területen  (a területi 
székhelyet is beleértve) kötelezően elrendelni a 
párhuzamos  magyar  nyelvű  feliratok  kifüg-
gesztését minden középületen, intézményen, il-
letve  üzlethelyiségen.  

3.  Be  kell  vezetni  a  magyar  nyelvű  adminisztrá-
ciót  minden  magyarlakta  községben,  illetve  a  
kétnyelvű  adminisztrációt  a vegyes  lakosságú  
helységekben. 

4.  Biztosítani,  hogy  a magyar nemzetiségű  polgá-
rok  a  területi,  járási  illetve  községi  párt-  és  
tanácsi  szervek,  bíróságok  előtti  eljárásban  
anyanyelvüket  használhassák:  biztosítani  an-
nak  lehetőségét,  hogy  a  polgárok  az  említett  
szervekhez  intézett  beadványaikat  magyarul  
írhassák és ezektől a szervektől  anyanyelvükön 
kapjanak  választ,  bizonylatot,  végzést  és  más  
határozatot. 

5.  Minden  indokolatlanul  megváltoztatott  hely-
ség-,  illetve  utcanév  visszaállítását.  

6.  Biztosítani  a  helység  magyar  nevének  szabad  
használatát  a  magyar  nyelvű  érintkezésben,  



sőt a sajtóban is, ha a helységnek  párhuzamos  
magyar-ukrán  neve van  (Uzshorod-Ungvár).  

V. 

1.  A magyar nemzeti kisebbség kollektív jogainak 
elismerését.  (Nem  elég  az egyéni  állampolgári  
jogok szavatolása. Területünk lakosságát mint 
kompakt  egységet,  közösséget  is  el kell  ismer-
ni.  Meg kell  teremteni  a lehetőséget  a nemze-
tiségi  képviseletnek,  nemzeti  szervek  létreho-
zásának  az  állami élet különböző területein  és  
szintjein.  Meg  kell  teremteni  a  magyarság  
számarányának megfelelő képviseletét minden 
párt- és tanácsi szervben olyan formában, hogy 
a  magyar  kisebbség  képviselői  a  különböző  
szervekben  ne  csak  a  maguk  nevében  nyilat-
kozhassanak, hanem területünk magyar lakos-
ságát,  mint  kompakt  közösséget  képviselhes-
sék.  Elengedhetetlenül  szükséges  azonkívül  a  
lenini normáknak és V. I. Lenin személyes uta-
sításainak  megfelelően  a  kisebbségi  jogaink  
részletes  kidolgozása,  azok kodifikálása  és ga-
rantálása.) 

2.  A  megfelelő magyar  nemzetiségű  szakemberek  
képzésének  a megszervezését  a párt-  és  taná-
csi  szervek,  bíróságok,  az  ügyészségek  és  a  
rendőri  szervek  részére.  

Addig is, amíg ezek az intézkedések életbe léphetnek, 
részmegoldásként  szükséges,  hogy  az  UKP  Kárpáton-
túli  Bizottságának egyik titkára,  a Területi Tanács VB 
elnökének egyik helyettese, a Területi KB és VB minden 
osztályának  egy-egy  felelős  munkatársa  magyar  nem-
zetiségű legyen. Szükséges továbbá a járási szervek ma-



gyar nemzetiségű káderekkel való kiegészítése  minden  
olyan járásban,  ahol magyarok is  élnek.  

Befejezésül kérjük egy magyar szintű különbizottság 
létrehozását valamennyi  felvetett probléma  kivizsgálá-
sára,  gondos  tanulmányozására  és  orvoslásuk  gyakor-
lati  megvalósításának  ellenőrzésére.  

Meggyőzó'désünk, hogy kérésünk teljesítésének nincs 
akadálya.  Nem  lehet  ennek  akadálya  a magyar  lakos-
ság alacsony lélekszáma sem, hisz területünkön a hiva-
talos  népszámlálási  adatok  szerint  több  mint  160  000  
magyar nemzetiségű, illetve magyar ajkú lakos él, vagy-
is  2—3-szor  annyi,  mint  némely  szovjet  autonóm  köz-
társaság,  illetve  terület  fónemzetiségének  lélekszáma  
(pl.  a Kalmük ASZSZK-nak  64  882 kalmük,  az Abház 
ASZSZK-nak  61  192  abház,  a Hakasz AT-nek  48'512  
hakasz,  az Adiger AT-nek  65 908 adigeri,  a Magas Al-
táji AT-nek  38 019 altáji,  a Zsidó AT-nek  14 269 zsidó 
nemzetiségű lakosa van).  

Hisszük, hogy az elvtársak megértik jószándékunkat 
és azon törekvésünket, hogy közös jóakarattal  és eró'fe-
szítéssel  megoldjuk  meglévő  problémáinkat,  ezáltal  is  
erősítve  soknemzetiségű  Hazánk  politikai  erejét,  a né-
pek barátságát, ezzel is eló'segítve az SZKP lenini nem-
zetiségi  politikájának teljes  diadalát.  

1972 tavasza 



Fiatalok  írásai  Kárpátaljáról  

Hogy munkájának értelme van, a kritikus akkor érzi 
közvetlenül, ha a költő és a közönség kapcsolatában  az  
akusztika,  a megértés részese lehet. Igazi honoráriuma 
is  ez. Egyszer-másszor,  mikor azt hihettem, én is ilyen 
alkalom  részese  vagyok,  mçgsem voltam  igazán  elége-
dett.  Ha  egyszer,  csak  egyetlen  egyszer  a  szülőfalum  
közönségének  is  elmondhatnám,  amit  pl.  Nagy  László  
Regé...-jeiről  gondolok — az volna  az igazi!  Visszavinni 
és felmutatni: íme mindez tőletek ered, értetek van, él-
netek lehet vele!  

Fogyatkozó  ábrándjaim  között  ez még  mindig  szívó-
san tartja  magát.  

Az alkalommal  azonban eddig  adós maradt a szeren-
cse. Helyette most azzal bízott meg, hogy azt mutassam 
be,  amit  a  szó  szoros  értelmében  ők  adtak:  Kárpátalja  
magyar költőit.  (...) S hozzá éppen most,  amikor oly sű-
rűn emlegetjük, hogy a szomszéd-magyarság  irodalmá-
nak  csak  árt  a lehajló  kegyelet,  a külön-mérték,  az el-
néző  udvariasság.  Nem  könnyű  megbízatás.  Akik  
előttem  lapban  Románia  vagy  Szlovákia  fiatal  magyar  
költőit bemutatták, előnyösebb helyzetben voltak, népe-
sebb mezőnyből,  gazdagabb termésből  válogathattak.  

A  kárpátukrajnai  magyarság  néhány  érettebb  írójá-
ról  ugyan  eddig  is  tudtunk,  de  irodalmat  ők  még  nem  
alkothattak.  Ehhez  egy  új  nemzedéknek  kellett  felnő-
nie,  a  magyar  nyelvű  művelődés  új  intézményei  és  új  
lehetőségei kellettek. S a munka, amely ezek révén szin-
te  a semmiből  újra  indult,  voltaképpen  most  kezd  ter-
mőre fordulni.  (...)  

Megélnie  persze  nem könnyű:  a gyér közönség,  a pe-
riféria,  a  bábák  természete  erős  próbák  elé  állítja  ezt  
az irodalmat, de hogy életre való, azt több jel  tanúsítja.  



Például  a  hűség,  ahogy  a  Magyarországra  költözött  
Györké  Zoltán  a  felnevelő  táj  ügyeihez,  képviselőihez  
ragaszkodik,  és  ahogy  őt  onnét  szemmel  kísérik,  szá-
mon tartják. (...) Balla Gyula viszont Sáfáry László-em-
lékének szenteli egyik versét, s ebben a gesztusban szin-
tén  fontos  tendencia:  a  szűkebb  hagyomány  
tudatosításának  szándéka  fejeződik  ki.  Ez  a  szándék  
már  túl  is  van  a  nekilendülés  pillanatán,  S.  Benedek  
András  és  Kovács  Vilmos  révén  az  előzmények  és  az  
adott  állapot  átfogó  rajzáig  is  eljutott.  S mert  ez  a táj 
korántsem termett, s nem is teremthetett annyi értéket, 
mint az erdélyi és a szlovákiai magyar irodalom, a közös 
gyökér, vagyis a népköltészet annál nagyobb jelentőség-
hez jut itt. Különösen a kuruc költészet, hiszen Rákóczi 
pátriája ez. Kutatását a költői ösztön, s az ungvári egye-
tem  magyar  oktatói  egyaránt  szorgalmazzák.  Nem vé-
letlen, hogy  az  197l-es  Kárpáti  Kalendárium  irodalmi  
mellékletében  közölt  népballadákat  költők  gyűjtötték:  
Dupka  György,  Zselicki  József,  Fábián  László.  Mint  a  
zsenge irodalmakban  általában,  a nyelv ügye,  a folklór 
gyűjtése  és  az  alkotás  egymással  összefüggő,  egymást  
bátorító  megnyilatkozásai  összetevői  ugyanannak  az  
erőfeszítésnek.  S  az  érdekeltek  kapcsolata  is ilyen:  ta-
nár  és költő,  a beregszászi  Drávai  Gizella,  s  a  szárnya 
alól  kinőtt  írástudók  egy közös  ügy részeseiként  figye-
lik,  segítik, korholják  és vigasztalják  egymást.  

A  népköltészettel  való  szoros  kapcsolat  az  itt  közölt  
versekre is rányomja  a bélyegét.  Olykor, mint  Benedek 
András, vagy  Fábián László verseiben jellegadó  erővel.  
Ismerjük e hajlam:  a kép,  a tónus, a ritmus-sémák ve-
szélyeit.  Kísértésüktől  Fábián  László  s  Füzesi  Magda  
írásai  sem  mentesek,  de  aki jól  odafigyel,  észreveheti,  
hogy  az időtlennek látszó és személytelennek tetsző tó-
nus mögött sajátos sors és hangoltság ölt formát. A zárt 
szerkezetet  összetett,  magvas jelentés  feszíti,  s  ebben  



Nagy László, Kormos István nyomain járnak ók is, mint 
Farkas Árpád tagy Utassy József. Jó nyomon tehát. Be-
nedek  Andrásnál  a  sűrítés  az  epigrammák  élességéig  
tömöríti  a mondanivalót,  szegénylegény-sorsának  gro-
teszk tényeit s dacos fellebbezéseit rögzíti keményen zá-
ró,  súlyos  szerkezetekbe.  

(...) Fodor Gézánál kulturális emlék segíti megnevez-
ni  a  személyes  mondanivalót,  s  igen  kedvező jel,  hogy  
az anyagban rejlő intellektuális  lehetőség  kibontásával  
növeli  meg versei  horizontját.  

Ha — mint szerettem volna — (...) a többi kárpátaljai 
fiatal  írásait  is  bemutathatnám  itt,  bizonyára  gazda-
gabb lenne a színkép. Élesebben ütköznének ki politikai 
tartalmai  is. Annyi  azonban talán  ebből  a válogatásból 
is kitetszik, hogy ezek a költők a helytállás,  a közösség 
képviseletének  súlyos  élményeit törekszenek verssé  ér-
lelni.  Zordságuk  bajvívó  zordság  (Bendek,  Fábián,  Fo-
dor),  keservük  az  élethez  edződés  szigorától  kemény,  
tragikus képeikben  emberi méltóság  ad hírt  a maga tő-
re tlenségéről, s épp ilyen megszenvedett a reményük is: 
az, hogy  a tél  vérét végül  is  felissza  a szél,  s  a  gondok 
hídján átjuthatnak  a jó jelekkel intő túlsó partra. — (...) 
Ez  a  forrása  a  verseikben  rángó  feszültségeknek,  s  a  
remény  merészebb  mozdulatainak is.  

És  kívánni  se igen  tudnék jobbat,  mint,  hogy  fiatal-
ságukhoz  találják  meg  a  méltóbb  beszédet:  a  frissebb  
látás, a titkokat hálójába fogó képzelet  meglepetésekkel  
szolgáló pontosságát. Nem jó jel, hogy az empíria öröme, 
a  dolgok  varázsa  iránt  korántsem  olyan  fogékonyak,  
mint  a  történelem  és  a  helytállás  morális  parancsai  
iránt.  Az  utóbbi  az  előbbiek híján  szikárságra  kárhoz-
tat, s mennél  szigorúbbak  a kényszerek,  annál  inkább.  
Ettől  a kiszikkadástól,  csak az élő világgal:  a nappal, a 
gesztenyefával, a csillagokkal, s az emberekkel való erős 
kötés  óvhat:  „a  köznapi  dolgok  igézete."  S hogy  a való 



világ üde és pontos felidézése nemcsak a ráismerés örö-
mével szolgál, hanem mélyebb jelentést is tárgyasíthat, 
arra  ez (...)  az összeállítás  is kínál  példát.  

Nem vehetik  tehát  prédikációnak  az iméntieket,  hi-
szen  csak  az ő írásaikból  kihallható igényeknek  adtam  
erősebb  nyomatékot.  

KISS  FERENC  

(Fiatalok írásai  Kárpátaljáról,  ÚJ FORRÁS, 
Komárom  megyei  antológia, V.  évfolyam,  1. szám. 
1973. április,  Tatabánya.)  





Keresztezett  égboltok  alatt  
(Részletek  egy  nagyobb  tanulmányból)  

(...)  A  Kárpáti  Igaz  Szó  beindulásával  területünkön  
mindinkább felélénkül  az anyanyelvi  kultúra iránti  ér-
deklődés.  A  nagy  formátumú lap —  eleinte  csak  szór-
ványosan,  a későbbiekben viszont  egyre  rendszeresebb  
jelleggel — irodalmi művek közlésére is vállalkozik, he-
lyi  szerzők  tollából.  A  lap  szerkesztői  és  rovatvezetői  
(Balla  László,  Szenes  László,  majd  Györké  Zoltán,  Ba-
logh Balázs) mellett  mások  is szóhoz jutnak.  Kezdetle-
ges írások voltak ezek, néhol meglehetősen  atavisztikus  
kiütésekkel,  de mindenképpen impulzusokat  adtak egy 
bontakozó  folyamathoz.  (Az  igazsághoz  tartozik,  hogy  
ez  a kísérletezés  kezdetekben  az állami  ünnepekkel  — 
november  7., május  1. — nyert létjogosultságot. A párt-
lap ünnepi  számaiban  hozott  alkalmi  versek tették  in-
dokolttá  a magyar  költői jelenlétet!) 

1967-tól  a  Kárpáti  Igaz  Szó  vasárnapi  számaiban  
NEON  címmel  irodalmi-művészeti  rovatot  indít.  Ezt  
követi  az IFJÚSÁGI MAGAZIN, ahol az aktuálpolitikai 
cikkek mellett versek,  kisnovellák  és irodalmi  karcola-
tok jelennek  meg, fiatalok tollából.  Ezen írások  szerzői  
jórészt  egyetemi  hallgatók,  akik  tanulmányaikat  az  
ungvári  egyetem  magyar  tagozatán  éppen  ezekben  az  
években  (1965—1966-ban)  kezdték,  és  akik  aktívabb  
teendőkre is elszántan vállalkoztak. Hogy mi inspirálta 
őket  erre?  

A  válasz  valahol  —  akkor  még  —  a  megismerések  
határai és a kárpátaljai magyar félmúltból fakadó hely-
zetfelismerés  között  kristályosodik,  amely (...)  arra  ösz-
tönözte  ezt  a diákcsoportot, hogy megpróbálja  kimozdí-
tani  holtpontjaiból  az elaltatott  és  aluszékony  helybeli  
magyar tudatot.  (...) Célként ott lebegett  egy nemesebb 



magyar eszmeiség megalapozása,  amely az identitástu-
daton  kívül  a szolidaritáson,  egy jó  ügyben való  össze-
tartáson,  a  nemzeti  önbecsülésen  kezdeményezte  éb-
resztőit. Lehetőségek híján például gépírt szamizdattal.  
Ilyen volt  az  EGYÜTT  című  diáklap,  amelyet  írógépe-
ken  sokszorosítottak  és  terjesztettek.  

Ez  volt  az  első  szabad  és  független  irodalmi-művé-
szeti folyóirat  1945 után régiónkban. Az EGYÜTT szer-
kesztőgárdája  —  élén  Stumpf  (Benedek)  Andrással  és  
a törzskarral:  Balla Gyulával,  Györké Lászlóval,  Puny-
kó Máriával  — reménykedett  benne, hogy  előbb-utóbb  
nyomtatásban  is megjelenhet majd a folyóirat. Az egye-
tem  berkeiben  legálisan  terjedt  —  így  is  volt  számon  
tartva —; néhány példányszáma ugyanakkor másfelé is 
el-eljutott. 

Az  EGYÜTT,  mint  egyfajta  kísérleti  lap,  bár  a  „na-
pipolitika"  kérdésköreit  igyekezett  elhatárolni,  sorsát  
nem kerülhette  el. Annak ellenére, hogy  ez a kezdemé-
nyezés  még  a  pártlap,  a  Kárpáti  Igaz  Szó  oldalain  is  
elismerő visszhangot kapott. Az egyetem pártbizottsága 
a  kezdetektől  fogva  kétkedve  szemlélte  a  dolgokat,  s  
1967 nyarán  leállíttatta  a géppel  írt folyóiratot.  (...)  

A Forrás Ifjúsági Stúdió 

Az  EGYÜTT  megszűnte  újabb  útkeresések  elé  állí-
totta a kis csoportot. A példa adva volt: a korabeli Szov-
jetunióban  ekkor számottevő önképzőkör-jellegű  stúdi-
ók  működtek  már,  s  ezek  apropói  szinte  sugallták  az  
elsőül  megteendő  lépéseket!  

Némi előkészületek után, megnyerve néhány idősebb 
író — elsősorban az addig társtalanul küzdő Kovács Vil-
mos,  de  rajta  kívül  az  Ukrán  írószövetség  területi  ta-
gozata  néhány  alkotójának  (így  például  Jurij  Kerekes,  



Szemen  Panyko,  Joszip  Zsupán,  Iván  Csendej,  Jurij  
Skrobinec, Petro Szkunc, Vaszil Váradi) támogatását és 
biztató jóindulatát  —,  1967 novemberében  megalakult  
a terület első művészeti önképzőköre, a FORRÁS IFJÚ-
SÁGI  STÚDIÓ.  (...)  

A  Forrás  Ifjúsági  Stúdió  szervezésében  a legjelentő-
sebb  szerepet  Stumpf  (Benedek)  András  vállalta,  az  
EGYÜTT  élcsoportjának  tagjai  (Balla  Gyula,  Györké  
László,  Punykó  Mária)  mellett.  A  stúdió  munkájának  
irányításában  jelentős  részt  vállalt  Kovács  Vilmos  is,  
aki  főként  tanácsaival,  útmutatásaival  és  bírálataival  
segített  bennünket.  

A  Forrás  elnöke  Zselicki  József  költő lett,  aki  ekkor  
a Mology Zakarpattya (Kárpátontúli Ifjúság) magyar ki-
adásának szerkesztőségében dolgozott. Ez a hetente há-
rom alkalommal megjelenő kisformátumú lap az ukrán 
nyelvű újság fordításaként került az olvasókhoz. Az Uk-
rajnai  Lenini  Kommunista  Ifjúsági  Szövetség  Kárpá-
tontúli  Területi  Bizottsága  alapította  és  működtette  
1958-tól. 

Az  ukrán  nyelvű  kisújság  idővel  rendszertelenül  je-
lentkező irodalmi  oldalakat szentelt  az ukránul  írogató  
fiatalok  számára.  A  fordításokat  szinte  egyik  napról  a  
másikra kellett megoldani,  ami az irodalmi  anyagok — 
főleg a versek — esetében  nem kis nehézségekbe  ütkö-
zött. Ezért a lap főszerkesztője, Vaszil Lengyel és a ma-
gyar kiadás felelőse, Fejes János abban állapodtak meg, 
hogy  a Trembita  (Havasi  kürt)  c. irodalmi  oldal  ukrán  
nyelvű  anyagát  a lehetőségek  szerint  helyi  önálló  ma-
gyar irodalmi  alkotásokkal helyettesítik.  Ebben vállalt 
mind  aktívabb szerepet  a lap munkatársaként  Zselicki  
József, akinek 1967-től feladata lett a magyar irodalmi 
oldalak teljes anyagának előkészítése, összeállítása. En-
nek köszönhető,  hogy  egyre több fiatal írása jut  nyom-
dafestékhez  a kisújságnál.  Már önmagában  ez a körül-



mény is nagymértékben hozzájárult  egy ifjúsági stúdió 
megalapításához!  „Tehetséges  fiatalok  jelentkeztek,  
azonban még náluk is szembeötlő'volt  az  alapismeretek 
hiánya.  Ezért  —  a  szabadabb  elbírálási  mód  és  az  is-
meretek  gyarapítása  céljából  —  szükségessé  vált  egy  
stúdiószerű kör létrehozása" — írta Zselicki József Fia-
talok  irodalmi  stúdiója  c.  ismertetőjében.  

Maga a tény, hogy  a Forrás Ifjúsági Stúdió  a Kárpá-
tontúli Ifjúság c. területi lap keretében alakult meg, csu-
pán részben vezethető vissza  a magyar kiadás  érdekei-
re.  Az  akkor,  abban  az  időben  írogatok  az  egyetlen,  
önálló magyar nyelvű területi lapot is gyakorta „ostrom 
alá  fogták"  kézirataikkal,  hiszen  ott  minden  vonatko-
zásban több lehetőség kínálkozott volna a megjelenésre. 
A  szerkesztőség  azonban  szemmel  láthatólag  nem  lel-
kesedett  kéziratainkért.  Éspedig minél  színvonalasabb  
írással jelentkezett  valaki  közülünk,  annál  inkább  biz-
tosra vehető volt,  hogy  sorai  nem jutnak  el  az  olvasók-
hoz.  S ha netán mégis, többnyire  abban sem volt köszö-
net,  mivel  a szerkesztő  notórius  szövegjavító  volt,  nem 
állhatta  meg, hogy valahol valamit  ki  ne húzzon,  vagy  
bele  ne  toldjon  hírhedtté  vált  zöld  tollával.  Az  esetek  
zömében a szerzők megkérdezése, tájékoztatása nélkül.  
Olyasmik  is  előfordultak,  hogy  az  eredeti  szövegrésze-
ket  azok  szöges  ellentéteivel  cserélte  föl.  Pl.  Benedek  
András Afrika  c. versének közlésénél a második sor nem 
nyerhette meg tetszését, mivel a „Pigmeusok mérgezett  
dárdái fúródtak belém" sort így Javította ki":  „légionis-
ták  dum-dum  golyói  fúródtak  belém".  Voltak  aztán  
olyan szavak, amelyek Balla szótáraiban nem szerepel-
tek.  E  sorok  írójánál  a hontalan  zenit parttalan  zenit-
ként,  a halandó  fény  haladó fényként tört  elő  az  újság  
hasábjairól.  (...)  Ha  egy-egy  szerző  a lap  által  le  nem  
közölt írása felől érdeklődött,  az konstatálhatta, hogy a 
fogadtatás távolról  sem elutasító. A válasz  ilyenkor kb.  



így  hangzott:  „A  közlésnek  semmi  akadálya!  De  talán  
nem  ártana  ez  elé  még  egy-két  írás  —  no  nem,  nem  
kimondottan  Lenin-versre  gondolunk,  ugye,  ellenben  
valami  életigenlő  irományra,  akár  szűkebb  pátriánk,  
akár  nagyszerű  szovjet  valóságunk  prosperitásáról,  a  
békéről  esetleg...  Ezekkel  együtt  miért  is  ne?"  Es ha  e  
biztató  szavak után valaki  mégis megírta  a kívánt tár-
sadalmi opuszokat,  az legközelebb viszont is látta majd 
ezeket  a lapban,  ám  a hőn  óhajtott  írásának  közlésére  
egyszerűen  már  nem maradt  tér...  

Ideológiai  szempontok,  persze, voltak (eleve ilyen cé-
lokkal hozták létre  a lapot); viszont  a Kárpáti  Igaz  Szó  
ezeket messzemenően túllicitálni igyekezett. Nemhiába 
mondogatták  az  olvasók:  „Ha  netán  maga  Joszif  Visz-
szárionovics  állana  a lap élén,  az újság akkor is  sokkal  
liberálisabb  szellemű lenne."  (...)  

A stúdióban viszont változatlanul folytatódott a mun-
ka.  Mindig  örömmel  fogadtuk, ha  a hónaponkénti  gyű-
léseinkre  eljöttek  idősebb  írók,  képzőművészek,  újság-
írók  vagy  az  egyetem  magyarszakos  tanárai.  Szinte  
majdnem  minden  összejövetelünkön  részt vett  például  
Györké Zoltán, aki  1969-ig a Kárpáti  Igaz Szó kulturá-
lis  rovatának vezetője volt,  s  aki  sokban  megpróbált  a  
segítségünkre  lenni:  nem  rajta  múlott,  hogy  még  az  ő  
jószándékai  sem realizálódhattak  olykor  a lapnál. 

Kovács Vilmos  ajánlatára a Forrás tíz tagja — Balla  
Gyula,  Balla  Teréz,  Balogh  Balázs,  Benedek  András,  
Fábián  László,  Ferenczi  Tihamér,  Fodor  Géza,  Füzesi  
Magda, Kecskés Béla, Zselicki József —  1969-ben „Szi-
laj nádparipán"  címmel  egy versantológiát  nyújtott  be  
a Kárpáti Kiadóhoz. A legtöbb lektor kiadásra javasolta 
a  kéziratokat;  egyikük  azonban,  ideológiai  okokra  hi-
vatkozva megtorpedózta  a vállalkozást.  (...)  

Reményeink,  publikációs  esélyeink  hazai  tájakon  
rendre megfogyatkozóban voltak.  



1970-nel  tulajdonképpen  egy  korszak  zárult  le  mű-
velődési életünkben. Ennek felismerése készteti Kovács 
Vilmost  és  Benedek  Andrást  arra  a lépésre,  hogy  egy  
közösen írt tanulmányban megvonják a kárpátaljai ma-
gyar irodalom  addigi  mérlegét,  mindent  a maga megil-
lető  helyére  téve.  Tanulmányuk  még  abban  az  évben  
megjelenik a szegedi Tiszatáj októberi és decemberi szá-
mában. 

A  „Magyar  irodalom  Kárpát-Ukrajnában"  címmel  
megjelent  tanulmány  nemcsak  Magyarországon,  de  
Kárpátalján  is  élénk  visszhangot  keltett.  Ám  amíg  az  
anyaországban  az  ottani  szakemberek  messzemenő  el-
ismerését  vívhatta  ki  ez a reális  szemléletű  helyzetfel-
mérés  és  —értékelés,  addig  a honi,  festett  egekben  síit-
kérezgető  szocreál  vaskalaposság  képviselőinek  
köreiben  megütközést  váltott  ki.  Mindenekelőtt  Balla  
Lászlóban,  akinek  futószalagon  megjelent  műveit  ille-
tően  a tanulmány  csak  megerősítette,  hogy  azok  való-
ban a vegyipar, illetve az osztályharc fellendítését célzó 
párthatározatok  nyomán fogantak. 

Balla a területi  pártbizottság  elé vitte  sértődöttségé-
ben fakadt panaszait. Ezúttal viszont már nemcsak Ko-
vács  Vilmos  állott  támadásainak  célpontjában,  hanem  
a Forrás Ifjúsági Stúdió is. A területi pártbizottság,  mi-
után meghallgatta Balla kifakadásait, úgy döntött, hogy 
ez  esetben  akkor  ő vegye  kézbe  a fiatalokat,  s  nevelje  
őket  az  általa kívánt  szellemben.  

A végkifejlet 

1971  telének  végén  e  sorok  íróját  Balla  bekérette  a  
Kárpáti  Igaz  Szó  szerkesztőségébe.  Ezen  a  beszélgeté-
sen  egy  új  ifjúsági  stúdió  megalapításáról  volt  szó,  
amelybe  a  Forrás  egyes  tagjait  is  elvárta  volna.  Az  új  



stúdió  elnökévé  engem szemelt  ki, rám  bízva  a szerve-
zési ügyeket is.  Én akkor ott gondolkodási  időt  kértem 
és kaptam is. Egy hónap eltelte után aztán úgy döntöt-
tem, hogy nem vállalhatom.  Nem óhajtottam  senkinek  
a kirekesztését,  márpedig  a főszerkesztői  kikötés  eleve  
ez volt!  Másfelől,  az új stúdiót illetően a méginkább fe-
nyegető,  konok  ideológiai-politikai  gúzsok  tették  meg-
gondolandóvá  a  vállalhatóságot.  Morális  indítékokból  
pedig végképp  nem fogadhattam  el  az  ajánlatot.  

A  Forrás  Ifjúsági Stúdió  berkeiben  egyelőre  folyt to-
vább  a munka.  Valamennyiünk  számára  egyre  világo-
sabbá vált, hogy a valóságélmények felőli gondok, prob-
lémák  fölvetése  komolyabb  esélyekkel  csakis  az  
áttételek útján,  a mind maradandóbb  művészi-esztéti-
kai  értékszinteken  valósíthatóak  meg.  (...)  Ki-ki  tette  
is  ezt  írásaiban  a  maga  módján,  tudásához  mérten,  
egyéniségjegyei  felől.  Az  a  koncepciónk  pedig,  amely  
mindinkább  a színvonal  magasabb  mércéit  célozgatta,  
nem  különcködés  és  öntetszelgés  volt,  hanem  erkölcsi  
viszony kívánt lenni  fölismert  igazainkhoz,  mégha  oly-
kor  —  talán  éppen  ezért!  —  a romantikusság  vagy  az  
eksztatikus abb szenvedélyek többletével bírt is. Ezek a 
törekvések általában létérzékeléseink közvetlen és köz-
vetett  empíriáin  át  hozták  mozgásba  lelkiismeretünk  
fölszabaduló és fölszabadító energiáit, ami nem kis mér-
tékben  járult  hozzá,  hogy  közülünk  többek  figyelmét  
egyre inkább közügyeink felé  irányítsa.  

Örömmel vettük, hogy írásaink  számára  egyre több-
ször  nyújtottak  publicitást  mind  az  anyaországbeli,  
mind  a  más  országokban  megjelenő  magyar  lapok  és  
folyóiratok.  Csoportos  szerepléseinket,  bemutatkozása-
inkat  általában jótollú  irodalomtörténészek  és kritiku-
sok  (Kiss  Ferenc,  Görömbei  András,  Szakolczay  Lajos,  
Pomogáts  Béla, Varga  Lajos  Márton  és mások)  biztató  
írásai  kísérték.  Idehaza,  Kárpátalján  viszont  éppen  



ezek  borzolgatták  a  „hivatalos  irodalompolitikai  kedé-
lyeket"  (pl.  1973  tavaszán  a  Magyar  Ifjúság  és  az  Új  
Forrás  antológia  számai).  

Még ugyanebben az évben kerül nem mindennapi vi-
ták  tüzébe  az  újabb,  ezúttal  szellemi  közállapotainkat  
taglaló  beadványunk,  amelyet  a  legfelsőbb  állami  és  
pártszervekhez juttattunk el. Ezek után méginkább el-
lenségekké  váltunk  a hatalmi  szervek  tekintetében.  A  
megtorlások  most  sem maradtak el, s ezek következté-
ben kerültem jómagam is 1973 őszén a szovjet hadsereg 
soraiba, míg másokat ugyanakkor szűkebb hazájuk fel-
adására  kényszerítettek.  

Az  évek  múlásával  a  Forrás  Ifjúsági  Stúdió  tagjai  
jócskán megfogyatkoztak. Többen a József Attila Irodal-
mi Stúdióba pártoltak át, s ott folytatták írói-költól pró-
bálkozásaikat. A Forrás Ifjúsági Stúdió, bár megszűné-
sét  mai  napig  nem  mondták-mondtuk  ki  hivatalosan,  
ezek  után  már  nem folytathatott  gyakorlati  tevékeny-
séget. 

Az a néhány éves  munka azonban, amit a Forrás ki-
fejtett, töredezett voltában is jelentősen hozzájárult szű-
kebb régiónk irodalmi  és szellemi életének befolyásolá-
sához.  Mi  sem  bizonyítja  ezt jobban,  mint  az  a  tény,  
hogy  Kárpátalján  a  nyolcvanas-kilencvenes  években  
bekövetkezett  szemléleti  változások  lehetővé  tették  a  
Forrás  által  korábban  meghirdetett  és képviselt  irány-
vonalának folyamattá rendeződését,  amely  azóta egyre 
megújulóbb  és kiteljesedőbb vetületeket  mutat.  

FODOR  GÉZA  
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Csaknem  három  évtized  eltelte  teszi  rendhagyóvá  —  
több  vonatkozásban  is  —  ennek  a  gyűjteménynek  a  
kiadatását.  Az  itt  közzétett  költemények jó  része  ugyanis  
egy  emberöltővel  ezeló'tt  íródtak.  Alkotóik  a  Forrás  
Ifjúsági  Stúdió  tagjai,  akiknek  antológiában  —  szán-
dékaik  ellenére  —  a  korabeli  irodalompolitikai  viszo-
nyok  nem  tették  lehetővé  verseik  megjelenését.  Mert  
a  csoport  prominensebb  képviselőiként  néhányuk  a  
kárpátaljai  magyarság  fogalmában  tudott  —  és  mert  
is!  —  gondolkodni,  közösségük  ügyeit  mindeneknél  
fontosabbnak  tartva.  Ők  azok,  akik  a  hatvanas-hetvenes  
években  egyre  nívósabb,  határozottabb  és  frappánsabb  
tömörítésű  lírai  alkotásokkal  indulva  irodalmi  pályáju-
kon,  pozitívabb  tölteteket  és  impulzusokat  próbálnak  
vinni  egy  mutáló  kor  kárpátaljai  magyar  literatúrájába.  
Ami  negyedszázad  elmúlta  után  is  indokolttá  teszi,  
hogy  közös  antológiában  kapjanak  helyet.  






