
Ezt a hivatást szolgálták ők hűséggel. Ha Illyés Gyula, Kodolányi, Németh
László nemzedéke már új csillagrendszert hozott Dunántúl felől, a homályban
munkálkodtak mások is: a "fény szomjasai", Műveik halmazából Igazgyörigyök
ragyognak fel, sajátos írói, költői színnel. Mert Váth János balatoni írásai, Finta
Sándoi' prózája koruk, világuk tiszta ábrázolását adják, Kocsis László, Ösz Iván
Iírája pedig igazolják Kosztolányi tételét: "egy költő azáltal költő, hogy egyéni
varázst áraszt magából". így tudtak költők lenni olyan korban és olyan körül
mények között, amikor ez egyáltalán nem volt könnyű feladat.

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

DUNÁNTÚLI KÖLTÓK

Tél
Oly elhagyott az életem már

Akár «: árva állomás,

Amit a.: erdőszélen elzárt

A világtól a hófuvás.

Még vá1"Om, bár talán hiába,

Hogy majd a hófuvás eiül,

A vonatok megjönnek újra

S nem leszek ilyen egyedül,

Néha még lelkem táviTóján

Jeleket küldök messzire.

De hiába. anagyvilágból

Nem felel vissza senkise.

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

Temet a fagyos fuvalom.

Lassan nem lesz az állomásból

Más, csak egy fehér sírhalom.

De ver szívem a hó alatt is,

Üzenget a kis csengetyű:

Négy évszak csupán minden élet,

Az élet ilyen egyszerű.

Osz IvAN

Lackó
Tekintete, akár az őzikéé,

Bizalmasan, kíváncsian

Tekint reám a gondok erdejéből,

S magához híva kis fiam.

Én fegyveresen, életharcra készen

Portyázom útlan-u'takon,

S a könnyes őz-szem egy pillantására

Elhányom fegyverem vakon.

És tárt karokkal, mint az álomlátó,

Száz tüskés bokrot megnyitok,

Mert vár a kedves őz a meseerdőn,

S az őz szivén ezer titok.

Az erdő méiuén ordasok tanyáznak,

A messze sikon zúg a küzdelem,

S én körbe-körbe boldog rejtekünket

Vil'ágsövénnyel tűzdelem.

Vadállat b.ömböl, ember-csorda puskáz,

S mi elvarázsolt, csöpp odunk

Magányán édes, álomadta jókról,

S örökös szépről álmodunk.

FINTA SANDOR
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Ha hull a hó, arra a hóra

Gondolok ma ís untalan.

A nagy világ fehér virág volt,

Rajta az út meg nyomtalan.

Táncoló hóban siklott szánunk,

Parasztszán csengő.~ lovakkal.

Zenélt a hó s vele csilingelt

N em is egy. de .hatvan angyal.

Parasztszánon

Nincs szebb a hónál, nincs gazdagabb

Csillagerdő az égen se,

Nincs annyi csepp a gyors folyóban,

Annyi szirom a réten se.

Erdő lombsátra nem oly függöny,

Mint a hulló hó függönye,

Szivárvány szép, dl' szebb. tarkább

A hópelyhek gyémánt gyöngye.

A száno n apám s anyám közé

Bújtattak egy nagykendőbe,

Nyitva csak szemem. a csodá ból

Mi se vesszen veszendőbe.

Két fürge szemem kapkodia is,

Lopkodta ís a szűz világ

Ezer csodáját. Mi van a hóban?

Ekkor láttam, csupa virág.

Siklott szánunk a hó zenére,

Szaladt szán, ló is táncolva.

Akkor hullt belém azon a szánon

A zengő hónak zápora.

Ha hull -a hó, arra a hóra

Gondolok. mit akkor láttam.

Gyertyaszentelő délutánján

Abban a tündér parasztszánban.

KOCSIS LASZLŰ

Dunántúl dicsérete

Engemet is e táj, vizek, egek

ölelgetnek és féltőn rejtenek,

kis templomok a dombok tetején

kongat ják ezüst harangjuk felém.

Fehér virágot dobálnak a fák,

hogy örvendező lelkük mutassák,

ami· zamat és íz csak megterem,

itt érzem forrón mind az ínyemen.

Hisz fiának vall engem is e szép,

színtjátszó, édes dunántúli ég,

s a föld is, me lyben születtem, anyám.

Dalomban is a rétek, patakok

boldog emléke él, csobog, ragyog,

s mintha már ezer éve hallanám.

BARDOSI NÉMETH JANOS
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