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pa László verse, az Új Dévavára épül már nem kevés önérzettel, bizakodva jelen-
tette ki: „Az a vár mégis állni fog majd!” Nem a helikoni költészeten múlott, 
hogy az együttélő népek testvérisége, a humánus értékek védelme sorozatosan 
vereséget szenvedett. A HELIKON költészete nehéz időben: a véres európai 
diktatúrák kelet-közép-európai terjeszkedése és átmeneti győzelme idején is hű-
séges maradt humanista eszményeihez. A NYUGAT költőihez hasonlóan a 
helikonisták is a hagyományos erkölcsi és kulturális értékeket védelmezték, szem-
ben a diktatúrák barbár támadásaival. A HELIKON első költőnemzedéke: 
Tompa László, Reményik Sándor, Bartalis János, Szentimrei Jenő, Berde Mária, 
az időközben Magyarországra települt Áprily Lajos, majd a helikoni líra fiataljai: 
Dsida Jenő, Szemlér Ferenc, Kiss Jenő és Szabédi László kitartottak a transzilván 
ideológia humanista eszményei mellett, ennyiben a harmincas években kibonta-
kozó antifasiszta szellemi ellenállás szövetségesei voltak. A helikoni költészet to-
vábbra is képviselte a kezdeti transzilván eszmekör: a „kisebbségi humánum” ne-
mes hagyományait. 
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*In: Szerb Antal: A varázsló eltöri pálcáját. Szerk. Bodnár György. Magvető Kiadó, Bp., 1961.  493. 

 
Bárd Oszkár 

 

Kell lennieKell lennieKell lennieKell lennie    
Kell lennie, kell lennie egy szónak, 
amelyet hogyha elkiáltanék, 
megoldódnának minden görcsös titkok, 
és szent-békésre virulna az ég, 
egy szó, mitől az egyensúlyavesztett 
világ helyére billen csendesen, 
egy szó, amely a harcokon túl vibrál 
és tilinkózik túl a csendeken. 
 

Kell lennie, kell lennie egy szónak, 
mitől szétporlad minden torz, hamis, 
egy szó, amely gyöngédség s vad erőszak, 
együttesen korbács és balzsam is, 
egy szó, melyben pokoli partitúrák 
robaja mellett égi hang dalol, 
egy szó, amely káromkodásnak indul, 
de zsolozsmává szépül valahol. 

Kell lennie, kell lennie egy szónak, 
mitől az ájult öntudatra tér, 
szolid mederbe mitől visszalendül 
a testvérgyilkos, buja, balga vér, 
egy szó, amitől halkan feloldódik 
a sok hurok, póz, ádáz, hülye csel, 
egy szó, amit a mikroszkóp s a távcső 
egyformán lát s egyformán helyesel. 
 

Kell lennie, kell lennie egy szónak, 
mitől a vad láng bénultan kihuny, 
mitől a dac a semmiségbe hamvad, 
és önmagától megtorpan a gúny; 
e szomorú és kirabolt világnak 
oly keservesen nincs már semmije, 
hogy e mágikus, bűvös, drága szónak 
kell valahol, nagyon kell lennie!!... 

 


