
őszi éj-ben, hogy eljusson a vers folyamán egyik legmerészebb önvallomásáig: csontig hatol az
érett szenvedés, mert készülődik a számkivettetés. / Közeledik a legbensőbb magány, / a legrettene-
tesebb éjszaka. .

Ám míg a Veronika kendője magánya kimondott magány, a Virággá lettünk magánya feloldott
magány. Ezt a kötetet már hasonlítottuk egy szimfóniához, most hozzá kell tennünk, hogy ebben
a szimfóniában már egyáltalán nincsenek olyan élénk, vidám színek, mint Csanád költészetének
kezdeti szakaszában, sőt mintha a tragikus hang is tompult volna. Csanád Béla költészete - fel
oldódott. Ezért fér meg ebben a hullámzásban minden, sok-sok apró hangulat-törmelék egyetlen
huzamos ringásban.

Mi adja II féloldódást? Egyetlen válasz létezik: a megtalált Isten mellé most már konkrétan a
megtalálhatómásik ember hiányát is felismerte a költő. Ám a hiányt nem pótlékokkal akarja be
tömni: szabadulást remélve / szárnyára vesz a hit / mert nem bírod ki élve / hogy ne várj valakit
(Böjtí szelekkel) - írja, s mintha erre 'felelne egy másik vers néhány sora: nemfelejtheted / tekin
tetem tegyütt az angyalokkal/szemben aholnapokkal (Remete). A megtalálható társ persze csak
alkalmanként konkrét 'személy, mert Csanád inkább vállalja a menekülést, minthogy bezárkóz
zon a másik ketrecébe, hiszen Mindig menekülésre kész, / ezért mindenkinél nyugodtabb, / tűzön

át, vízen át szabad / útjai végtelenbe futnak. (Aki síkságon született).
A költészet időn túli valóság. Az idő: az elmúlás / és a szerelem / forradalma. Egyik a másik:

nélkül mégis csonka valóság. Csanád Béla, a költő, jól tudja ezt. S míg a vándorlegények tüzes in
gében kifelé igyekszik a labirintus útvesztőiből, mi már többé nem akarjuk elhinni neki, hogy
összecseréli a halálés az élet lobogóit, amit már egyszer megtalált és - költő lévén - megnevezett.

Kortársaimnak

CSANÁD BÉLA ÚJABB VERSEI

Dosztojevszkij
Ami fáj,

sose mítosz.
S ami kell,

sosem álom.

Kezdjük hát újra
szenvedésünk.

Kezdjük újra
reményünk.

Ha csak egy percre is
valóság a szeretet,
egy percre legalább
szabadok vagyunk.
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A háborús nemzedéknek

Aki végül is hazatér
a lőporfüstös alvilágból
otthon sem'érzi jól magát
mert idegen a szíve vádol

virágot embert állatot
és elriasztott éjszakákat
kit sírás és düh fojtogat
mert árnyéka csak önmagának

a szüntelen halálveszély
s tömeghalál rémületében
feledni nem tud menekűl

és vándorol csak földön-égen

mit is tehetne mit tegyünk
kezdenünk kell szeretni újra
mint újszülött ki egyedül
saját halálig el se jutna

mint csecsemő ki egymaga
erejéből csak sírni tudna
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Még hátra van

Én azt hiszem
S ki tudja rajta kívül
Még nem fejeztem be a művemet

Még nem végeztem el a küldetést

És addig meg nem halhatok
A nagyobb rész
még mindig hátra van

KÜLFÖLDI MAGYAR KIADVÁNYOK

A MAGY AR BENCÉSEK 50 ÉVE BRAZIuÁBAN.
A Sao Pauló-i Szent Gellért kolostor tavaly emlékezett
meg a magyar bencések fél évszázados jubileumáról. Sze
lecz Arnold személyében 1931 márciusában érkezett az el
ső magyar bencés szerzetes a Szentkereszt földjére. Az ün
nepi alkalomra kiadott könyvecske áttekinti a brazíliai
magyar lelkipásztorkodás rnúltját ésjelenét, a Sao Pauló-i
Szent Imre kollégiumban folyó nevelőmunkát, a cserkész
mozgalmat, a brazíliai Vöröskereszt Magyar Bizottságá
nak tevékenységet. Megismerkedhetünk a Szent Gellért
kolostor szerzeteseinek szeretetszolgálatával. a rendtársak
kulturális es tudományos téren elért eredménveivel. A
testvérek közül többen. munkatársai a Del-amerikai Ma
gyar Hírlapnak, a lap kebeleben szervezett rádióadónak.
külőnböző kiadóknak es szabadegyetemeknek ; műveiket
a füzet részletesen felsorolja. A szernélyi adatok ismerteté
se után fekete-fehér fotók mutatják be a Benedek-rendi
közősség épületeit, a szerzetesek művészi alkotásait, min
dennapi munkáját. Öröm számunkra, hogy a jól szerkesz
tett könyvecskén kereszt1il nemi bepillantást nyerhetünk a

. tőlünk távol élő magyar bencések életébe. (A Szent Gellért
kolostor kiadása)

Olajfák hegyén
midőn szemét az Isten is lebunyja

Pilinszky

Belekapaszkodnék
fűbe-fába

szemednek egyetlen
sugarába

Szemedet lehunytad
lila-éjfél
életem öleld át
ha te félnél

KARÁTSON ENDRE: Színhelyek. Az egyik-legsajáto
sabb hangvételü nyugati magyar író ujabb könyvét tartja
kezeben az olvasó. Karátson novellás kötete is bizonyság
arra, hogy külhoni irodalmunk ereje nem pusztán a nosz
talgiában, a hazakeresésben, az otthontalanság érzetének
megéneklésében van " mint idehaza néhányan állítják -',
hanem abban is, hogy az új élethelyzetben megtalálja a
maga mondandóját a kint es az itthon élőkhöz egyaránt;
magyar marad > a szó egyetemes értelmében. Karátson
Endre otthon van nyelvi hazájában, ezt tehát nem hiá
nyolhat ja ; keresi viszont helyét az isztriai strandtól a por
tugál monostorig, a képzeletbeli fenyőfa tövétől a 28,as
rnagárízárkáig mindenütt - helyét az emberek között, a
tárgyak, jelenségek, egyszerű csodák világában. Az ese
mény érdekli elsősorban, de úgy, hogy figyeimét nem csu
pán a látszat köti le, észreveszi a mőgőtte lévő meglepeté
seket, a szellem fonákságait, a kapcsolatok tragikumát is.
Vagy már ezek ismeretében keresi sajátos helyszíneit? Le
het; írásainak - dicséretére legyen mondva - még síncs
konstruált jellege, nem erőlteti ránk esetleges prekoncep
cióit, inkább elgondolkoztatja az olvasót. A kötet a lon
doni Szepsi Csombor Kör magyar sorozatának tizenkette
dik darabjaként jelent meg, Hanák Tibor, Gömöri
György, Czigány Magda, Cs. Szabó László és mások
könyvei után, Molnár József nyomdájában.
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