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Virágok anyanyelvén
A virágok anyanyelvén megszólalni – a legnehezebb 

költ�i feladat. Baka Györgyi mégis ezt a tündéri utat 

választotta, amikor második önálló verseskötetében 

– Bels� zarándok – a teremtés tiszta szándékáról, 

a  lélek önazonosságáról szól. Úgy hoz létre m�ve-

ket, hogy a valóság fénnyel erezett síkjait mindig a 

tárgyak fölé emeli. Mintegy pajzsként tartja maga 

elé a tisztító tüzet, a rejtett szépségek metamorfózi-

sát. A láng, a hársfaágak hullámzása, a fehérségben 

hasadozó éjszakák alakváltozásaiban, átlényegülé-

seiben mindig ott van a bels� táj, a  bels� emberi 

szépség: „nekem jelez / értem hajladoz / szárölel� 

levelével / a mezei sikkantyú // a mizsót gyertyatartó 

/ bokra rongyos level� / harmatcsenkesz / buglyos 

perje, vérfürt // apró áldásaikat/ szétporozzák” – Vi-

rágok hálózata; „apró magvaknak / hinti csókjait ne-

vetve // csírák, rügyek pattannak / kapdosnak vágyva 

a fény felé // lépteim alól felröppen a rét / pipacsok és 

margaréták // sárga nárciszok és fürtös / gyöngyikék lengnek szerteszét // nap-

fonatom spirálján / magasból mélyre száll // lüktet� csillagvilágok / hatalmas 

lélegzete” – Fehérségben hasadoznak. Mintha Nagy László, Pilinszky János és 

Galambosi László versforrásai bugyognának föl, úgy tündökölnek Baka Györ-

gyi költeményeiben a patakok, gyöngyöz� csermelyek, szavak. Tisztaság és 

visszafogottság, természetesség és kesernyés pátosz húzódik meg ugyanakkor 

az egyes költeményekben, ami csak növeli a rejt�zködés valódiságát, hiteles-

ségét. Menekül a költ�: önmaga el�l, a világ el�l, az emberi kiszolgáltatottság 

múltakat idéz� asszociációi el�l: „elhagyom a gyermekkor bárányfelh�it / el a 

külvárosi kapualjakat / a csókok közti lebegést / albérleti szobák árva ágyait 

/ hajdanvolt szerelmek sóvárgásai / jeleket karcolnak a b�röm alá” – Bels� 

zarándok; „nincsenek szavaim apámtól / bels� képem sincs róla / folytonos 

félelmeimben / mégis az � hiányát hordozom // �t látom férfi bakancsokban / 

zsebb�l kilógó óraláncban / kimerednek törött csigolyái / felcsukló álmaimból // 

alkonyuló akácerd�k / átható csendjében / susogja a levelekkel / jövök hozzád” 

– Apám. A menekülés és a megérkezés egyidej�ségét hordozza magában ez az 

utolsóként idézett versrészlet, amely az árvaság érzését is föler�síti a költ�ben: 

„kimerednek törött csigolyái/ felcsukló álmaimból”. A  lírai én tragikus megje-

lenésével a vers – Apám – drámaibb lesz, feltölt�dik tragikus színekkel, fájdal-

mas metaforákkal. A leghangsúlyosabb helyre teszi a versben, mintegy lezáró 

sebként: „jövök hozzád”. Kiragadva üresnek, hétköznapinak t�nhet ez a két 

szó: „jövök hozzád”, de a vers egészében, szövegkörnyezetében kegyetlen tar-

talmakkal telít�dik. Az árvaság érzését, a hazátlanság megrendít� fájdalmát és 

gyöngédségét hordozza a Hazám cím� vers is: „A bodza, hárs és jázmin / illatát 

borzolja hajamba a szél / rendületlenül sírva, nevetve élek itt / belül hordozva 

Baka Györgyi: Bels� zarán-

dok, Napkút, Bp., 2010
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tájaid, hazám”. Ebbe a fájdalmas és megtisztító erej�, id�- és térdimenziókat 

fokozatosan tágító versvonulatba sorolhatók még a Fénykeresztek; Metamor-

fózis; Letenném cím� versek is. A rokonságot, tartalmi és formai szempontból 

történ� egymás mellé rendeltséget els�sorban a gyász, a hiány költészetének 

eszközrendszere jelenti: „napokon át / fénytüzes ég / görcsben csavarodó / 

tölgyfaágak / darabkái mára / szent ereklyék” – Fénykeresztek; „kiszorul bel�-

lünk a víz / ajkaink összeragadnak, örökké // szomjazó sebes sivatag a szánk, 

/ meg-megrándulunk, száraz, / ágacskaujjakkal menekül� / álmaink után kap-

dosunk, / tudatunk eszel�s hullámcsapkodás” – Metamorfózis; „Uram, végs�kig 

/ hordozom keresztem / lobogó természetem / holott ráncigál már // odaátra a 

csámpa halál / letenném könnyebbülve / kapud el�tt ezt a rángó / görcsös cso-

magot // a szenvedélyt / de hozzám n�tt / mint kopott b�röm // viszem napról 

napra / kifosztva mégis / betelhetetlen // míg vissza nem / veszed lélegzetedbe 

/ lélegzetem” – Letenném.

Az elmúlás jelentéstartalmain túl – valamennyiünk örömére – a kötetben 

találunk szép számmal olyan verseket is, amelyek az élet egyértelm� igenlé-

sér�l, a természet és az ember harmonikus kapcsolatáról, a szerelemr�l szól-

nak: „bennünk rejtve a titok / a föld bíbor méhében / odaadottan várakozunk // 

a mindent átható lehelet / lágy ölelése belülr�l / készteti boldog // új lényünket 

megszületni / burkainkat szétrepesztjük / a sötétségen áttörünk // sorra bele-

szökkenünk / a borostyántest� / fénybe” – Ébred� kert; „zsugorodó éjszakáim 

/ diólevélzöld álmai / susognak integetnek / örömölnek át a b�römön // halk 

szusszanásokkal bontakoznak az éjszaka / öleléséb�l a bútorok // levendula 

mályva / turbulyamenta olaja / tapad meg ujjaimon // almahéj-spirálok / a kony-

haasztalon / feltáruló jelek” – Reggel; „szavaim kakukkf�illatát / lehelem beléd 

/ �r-szem� // csillagokat táncoltatsz / rebben� / pilláimon // mályvafolyondár / 

karjaimmal / körbefonlak // fojtogatlak, mondtad, / ellenállásod / lobogtatva // 

nincs mi eltéríthetne / mell�led / míg csókjaid // lenyomatát / �rzi bennem / 

a sejtemlékezet” – Mégis; „hangod áthullámzik / tüd�m rebben� rózsái közt / 

elönt eláraszt édes viz� / patakocskákat, tüzes / folyókat eredeztet / átjárja vé-

rem zsigereim / a n�iség öbléig hatol / a kezdetig ott örvényl� / spirálba fordul 

elsodorja / a megtapadt árnyakat / vidám dobálásba / kezd combjaimon / hajlít, 

rügyeztet / hozza ismeretlen illataid / fölemelked� lecsapó lombok verdesése 

ereimben / kibomló ruhám alatt / b�röm holdja lángol” – Hangod áthullámzik. 

Öröm és jó érzés tölti el az embert, ha ilyen verseket olvas. Az �r-szem� csillag, 

a diólevél-zöld álom, a mályvafolyondár, a kezdetig örvényl� spirál, a csókok 

lenyomatát �riz� sejtemlékezet – mind-mind csak er�sítheti az emberi kapcso-

latok �szinte tiszteletét, az élet méltóságának hangsúlyozását.

Ma – amikor családok hullnak szét, emberi életek, sorsok sodródnak ve-

szélybe – rendkívül fontosak az ilyen versek. Fontosak, de vajon eljutnak-e 

azokhoz az olvasókhoz, akiknek támaszt, lelki segítséget nyújtanának?! A vá-

laszt valamennyien tudjuk: nem jutnak el. És itt van a probléma lényege: 

a könyvtárak, m�vel�dési házak, kulturális és szociális közegek, közösségek, 

önkormányzatok, média szinte semmit sem tesznek azért, hogy a fontos m�-

vek – mint Baka Györgyi versei – célba érjenek. Ezzel szemben – a sztárcsinálás 

és reklámparádé gátlástalan képvisel�i – tehetségtelen embereket emelnek 

magasra, míg a valóban tehetséges és hiteles írók, költ�k teljesen háttérbe 
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szorulnak. Csak üdvözölni lehet azt fáradhatatlan munkát, küzdelmet, amit 

néhányan abba fektetnek, hogy az irodalomban – így a kortárs irodalomban 

is – a megfellebbezhetetlen érték kerüljön el�térbe, és ne a szenny. Magam 

is azok közé tartozom, akik fontosnak tartják, hogy az igazi tehetség célba 

érjen. Ilyen tehetségnek, tehetséges alkotónak tartom Baka Györgyit is, aki 

nemrég megjelent második önálló verseskötetével fényesen igazolta mindazt, 

amit els� könyvében – Fényfehérben – megel�legezett. Tornai József szavait, 

fülszövegét idézve: „Mi a költ� dolga ebben a mérhetetlen / Tejút-nászban? / 

A soha-el-nemfogyó alakcsodáknak, a soha-nem- / hamvadó gyönyör nappa-

lának // gyermekdalát kell fölsivítani a költ�nek / ebben a végtelen / minden-

ség-foganás-burjánzás- / születés-ünneplésben!” Tornai József Baka Györgyi 

els� kötetéhez írott gondolatait, poétikai eszmefuttatását Csontos János a 

költ�n� második könyvének hátsó borítóján így folytatja: „Megfogalmazásai ta-

lálóak, olykor kifejezetten aforisztikusak. Mégis akkor van igazán elemében, ha 

a szakralitás mezsgyéjére lép: itt az atavisztikus Mária-jelenésekt�l a bor kultu-

száig ível a szemhatár. Hamvasi, orfeuszi világ ez: bels� zarándoklat, de folyton 

a h�tlen külvilágra sandítva.”

Baka Györgyinek �szinte szívb�l kívánjuk, hogy ebben a töretlen építkezés-

ben legyen elegend� hite, lelki ereje a Bels� zarándok útjain végigmenni, rá-

csodálkozni újabb és újabb valóságos és teremtett tájra. Mert amit csak � láthat 

meg, azt más hiába is keresi. László Bandy is – aki a költ�n� mindkét könyvét 

illusztrálta – csak egy-egy vonást, apró jelet leshet el abból a titokból, fénnyel 

erezett gazdagságból, amelyb�l Baka Györgyi versei születnek.

Madár János

Árvaságok
Madár János – bár nem tartozik az országosan 

legelismertebb alkotók közé – sajátos színt kép-

visel jelenkorunk költ�i palettáján. Kelet-Magyar-

ország lelkiségét, az érte való aggodalmat hozta 

magával, s azt a fájdalmat, amely e térség lassú, 

de feltartóztathatatlannak t�n� pusztulásából fa-

kad. Évtizedek kitartó munkájával küzdött, küzd 

ma is sz�kebb hazája szellemi felemelkedéséért.

Jelen kötete halottaié, haldokló szül�földjéé, 

az emlékezésé; ugyanakkor a jelené is: a  be-

teljesült életé, a  szerelemé. A  hatvanéves költ� 

– nehéz harcokban megfáradva – mind közelebb 

érzi magát a holtak világához s az anyaföldhöz, 

amelyb�l vétetett, s ahova lassan-lassan visszatér. 

„Néhány fénykép �rzi csupán, hogy voltunk. / Vis-

szanézünk / a megrepedezett falról, és csak hull, 

hull a mész, vakolat / – siratja holtunk. Meghajlik 

Madár János: Hullong az id�, 

Orpheusz, Bp., 2008
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a gerenda is. Az anyag is halni készül. / Reccsen a k�, a fa. A csönd / szépen ki-

egészül. Helyére billen a világ, / és kezd�dik minden elölr�l” (Az anyag is halni 

készül). Az életet tehát körforgásában szemléli költ�nk; s szinte felemel�nek 

érzi, hogy sorsunk e körforgásnak alávetett. Ahogy jöttünk, úgy távozunk – de 

nyomunkban új tavasz virul… Így válunk a világmindenség részeivé.

A kötetben a hull, hullong és a hal (meghal) igék túlsúlya az élet és a tavasz 

képeivel szemben felt�n�. De nem pusztán a személyes sors végességér�l van 

itt szó, sokkal inkább a halottakkal kikövezett történelmi útról, amelyen mind-

annyian lépkedünk, s amely már olyannyira telített vérrel és szenvedéssel, hogy 

szinte elhomályosítja el�ttünk a további útszakaszt. A költ� érzelmileg mélyen 

azonosul halottaival, nemcsak a közvetlenül hozzátartozókkal, hanem mind-

azokkal, akik a történelem országútjába betaposódva, el�készítették az utat a 

jöv� számára – számunkra is. „Hullong lassan az id� és a fejfák / süpped� sze-

memt�l áznak, / fölissza a szétszórt rögöket / a vér, gyökerek zsolozsmáznak. 

// Imára kulcsolom szépen a kezemet, / tekintetem fölemelem az égig, / Nyu-

godjanak békében szívem alatt / az éjszakák végezetéig” (Hullong az id� – ez 

a kötet élén álló, így az alaphangot megadó költemény).

A metamorfózis (énünk átlényegülése a halálba) a költ� szemléletében egy-

szerre lelki és anyagi természet�. A szétfoszló test felszívódik a természeti való-

ságban, így lesz „örökkévaló”: „véresen, / az élet és halál / kegyetlen törvénye / 

szerint / folytatódunk / az egymásba torlódó / anyagban. / És leszünk k�, / föld, 

fájdalom” (Elveszíthet� id�). A  lélek pedig – költ�nk felfogásában – az, amit 

magunkban mások számára örökül hagyunk: a hozzánk tartozók (rokonok-ba-

rátok-ismer�sök) emlékezetében tovább él� szellemiségünk. „Akár a tenger 

szétszórt hullámai, / úgy ver�dnek egymáshoz / kövek, rögök. Kagylóban / ör-

vényl� csönd �rzi, / kit szívemmel megjelölök” (Kit szívemmel megjelölök). Ma-

dár János tehát nem metafi zikai entitásként értelmezi a személyiség lényegét, 

hanem inkább a többiekben hagyott közvetlen tapasztalati „lenyomat”-ként. 

Halottainkkal sírunkig együtt élünk, lelkünkb�l soha ki nem törl�dnek �k. Er-

r�l személyes tapasztalata van, hiszen a kisgyermekkorában elveszített apjáról 

�rzött kép végigkísérte életét: „Szellemét, alakját / holtomig érzem. / Létem-

ben fájom �t, / csöndjeit félem” (Kegyetlen örökség). Akkor még, amikor apját 

temették, természetesen nem érezte mindezt: „Id�tlen, fekete sírású és halk 

volt / az ének, de én – kit a korai árvaság / örökbe fogadott – nem értettem / az 

egyre zúduló rögöket… /…/ Ma már tudom: a földben, sírhelyek / visszhangzó 

üregeiben �seink élnek” (Apám emlékére). Jóval kés�bb azt is megértette, mi 

a végesség s a véglegesség: „Az életnek vége. / Bontják arcod falát. / Romok 

fölött keringnek / végtelen éjszakák” (Apám). Az elperg� id�ben tudatosodott 

benne: életünk fájdalmas „keresztút”; az el�rehaladás vonulás a sír felé: „�sz 

van haldokló szívünkben, / utolsó lélegzetünkben havak. / Magunkba szívjuk 

a temet�t, / megyünk elárvult csillagok alatt. // Fejfák fénye világít, / lépteink 

el�tt csupa rom. / Tört ágak, tépett virágok, / csontjainkban sajgó fájdalom ” 

(Elárvult csillagok alatt).

„Világon kívüli” léthelyzetük, már-már elviselhetetlen nyomorúságuk éb-

resztette fel kés�bb a költ�ben a tudatos szolidaritást az éhez�kkel, szenved�k-

kel, s tanította meg kérdezni �t: „miért nincs hely” a szegények számára „ezen 

a földön”? S � azóta is folyvást kérdez: „Miért nincs a gatyás, mezítlábas, éhes 
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kisfi únak / megtartó reménye?! Ki vigyáz rá, / hogy feljuthasson a porba fúlt ta-

nyák / rettent� mélyér�l a fényre?!” (Gyász és csönd). E versek alaphelyzete ma 

talán még fokozottabban érvényes a szabolcsi falvakban felnöv� kisgyerekeket 

illet�en. Így hát azt mondhatjuk: a  történelem nem csupán ismétli önmagát, 

hanem spirálisan lefelé zuhan, mind alacsonyabb szintekre. Fejl�dés nincs, 

csak romlás – egyre végletesebb és végzetesebb…

Valódi árvaságra akkor jut Madár János, amikor – id�söd� férfi ként – anyját 

is elveszti. Mintha ezáltal maga is már a halál eljegyzettje lenne: „A  fájdalom 

most / ezerszer jobban fáj, mert teljesen árva / lettem. Apám, anyám halott: / 

ki fog a kövekhez szólni helyettem?! /…/ A fáradtság és a szomorúság keser� 

/ iszapjára rácsukódik a szemem. / Homlokom halni készül. Ments meg, én Is-

tenem!” (Kegyetlen fohász).

Talán épp az árvasággal (s a bel�le fakadó korai haláltudattal) függ össze, 

hogy a lírai alany különös gyöngédséggel, óvó-véd� szeretettel tekint mind-

azokra, akik „félreálltak”, kiszorultak az életharcokból, s már nem tudják ma-

gukat megvédeni. Különösen az öregekre – s ez nála nem póz, hanem szívé-

b�l fakadó részvét és szánalom. „Az öregeket ne hagyjátok / arcukkal egyedül 

/ Mert a ráncok mélyülnek, / gondjuk vállukra terül. // … // Ki ad választ hajlott 

hátukra, / árnyaktól remeg� kezükre? / Tenyerük az ég felé fordul, / szemük 

már éjszakák tükre” (Az öregeket ne hagyjátok). Szinte minden id�s ember-

ben saját rokonát, hozzátartozóját látja; nagyanyjára is megrendít� szeretettel 

emlékezik (Öregember, Ballada). Hiszen tudja: mindannyiunk közös sorsa ez; 

ha nem érezzük át mások fájdalmát, magunkról mondunk ítéletet. Az életb�l 

eltávozottak átlényegülését a természetbe megrendít�en képzeli el: kövekké, 

gyökerekké válnak, s  onnan tekintenek vissza ránk, itt-maradottakra, mél-

tók vagyunk-e a legnagyobb feladatra, arra, hogy továbbvigyük az életet? 

Átvállaljuk-e a terheket, amelyek eddig az � vállukra nehezedtek? „Az égbolt 

kimeszelt végtelenje / szétporlad a holtak szemében. / A kövek látnak minket 

– / szívünkhöz feketül a szégyen. // Gyász és gyász szivárog / romló szavunk-

ra, árva szemfed�. / Ki fogad örökbe minket, / ha elmúlik bennünk az id�?!” 

(A kövek látnak minket).

Árvasága okán életérzésben els�sorban József Attila a „rokona”. Anélkül 

természetesen, hogy a zseniális el�dhöz mérné magát, csupán jelzi azokat a 

pontokat, amelyeken sorsuk találkozik. „Gyermekkoromat sírva cipelem, / kita-

kart szívem csupa seb. / Ezen az elmeszesedett földön élni / és halni már egyre 

nehezebb” (Gyermekkoromat cipelem). A  „mama” mindkettejük számára égi 

magasokba emelked� heroina: „Cseléd sorsod árva morzsáiban / fénylik a jö-

v� és a múlt” (Mama). A „mostoha” haza, a „mostoha” sors közös örökségük, 

hiszen ezen a tájon a legtisztábbak, a legh�ségesebbek boldogulnak a legke-

vésbé; aki nem alkuszik, arra kivetettség vár (Gyászolunk, Attila!; Fénylünk fe-

ketén; Szebb hazát!). Végül c. verse szinte rárímel József Attila Reménytelenül 

fájdalmas költeményére: „Az embernek végül se háza, se hazája. / Se világot 

megváltó szava. Nyelve alatt / csak elhagyott tájak. Szül�föld csöndje / és hava. 

Diderg� lelke az égig ér, / élte – ha volt – csak ennyit ér.”

A váratlanul elhunyt Fodor Andrással együtt mintha önmagát is elsiratná: 

„Hófehér lapok templomában / mormolok fekete szavakat. / Könyörgök Isten-

hez, / �zzék el az örvényl� tavakat. // Sodornak, fájnak – / lehúznak engem is 
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iszapos kezek. / Markolásznak kövek, kagylók, / szívembe zárt emlékezet” (Kö-

vek, kagylók – Fodor András emlékére).

Két másik, szívéhez igen-igen közel álló költ�társa nagybeteg állapota 

mélyén megérinti, az Úrhoz könyörög értük. Lászlóffy Aladár talán még itt 

maradhat egy ideig (itt is maradt, valóban): „Játszani engedd még szabadon, / 

tiszta reménnyel: verset és hazát! / mit is keresne félig teleírt / könyvvel, lükte-

t� szívvel odaát?! // Ereiben még folyók, tengerek / úsznak a messze ringatott 

égig. / Csillagok, tüzek adjanak neki hitet, / megtartó er�t a reménységig. // 

Hogy el ne veszítsük �t is…” (Könyörgés Lászlóffy Aladárért). A már haldokló 

Nagy Gáspárnak pedig testvéri szívvel kívánja: „Halálon innen és túl élj sokáig! 

/ Maradj meg t�znek közöttünk, / te légy a tenger évszázadokon át! / Versek 

végtelen hullámaiban / keresd a jöv� új rokonát!” Mindenki, aki ismerte-sze-

rette, s azok, akiknek fontos a jöv� „ebben a rettent� világban” – gyászolják 

�t (Velünk múlik az �sz).

G. Komoróczy Em�ke

A lelkek sepreget�je
Rumen Sztojanov köszöntése

Bojanka néném-

mel beszélgetünk a 

nappaliban. Rumen 

Sztojanov új köteté-

r�l, budapesti bemu-

tatkozásáról mesélek 

neki. Elcsendesedik, 

érzem, hogy már 

nem fi gyel rám. Las-

san, nagyon lassan 

visszakanyarodik a 

múltba, 65 évvel ez-

el�ttre: – Alacsony, 

vézna, egyszálbél� 

lurkó volt, s�r�, gön-

dör, szinte gyapjas haját szívesen si-

mogattam. Érdekl�d�, éles esz�, ko-

ravén gyereknek ismertem. És most 

milyen? – faggat hirtelen. – Horpadt 

hasán lötyög a farmer, vastag okulá-

réja mögül kandikál ki kíváncsi, so-

molygó tekintete, és amióta arcát nem 

keretezi �szbe csavarodó szakáll, nem 

professzori a külle-

me, mint korábban, 

hanem örökifjú kó-

pénak t�nik – fele-

lem. Nagynéném már 

rám se hederít. Árad-

nak emlékei Rumen 

anyjáról, a  híres bá-

baasszonyról, apjá-

ról, a Ruszéból oda-

költözött különc ló-

doktorról, a nagyapa 

gyantaillatú asztalos-

m�helyér�l, a  tágas 

hombárról, a teli fás-

színr�l, a pajtáról, a góréról, a sz�l�-

lugasról, a barackoktól roskadozó fák-

ról, a gömbölyöd� disznókról, a káráló 

tyúkokról, az állatorvos háromszintes, 

tekintélyt parancsoló, hatalmas há-

záról. – És most mi van ott? – kérdi. 

– H�vös enyhet ad nyáron a ház, ám 

már repedezik a vakolat s a fal, ódon 

Rumen Sztojanov: Lassúdad szavak, 

Napkút, Bp., 2011
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könyveket, elsárgult újságokat, rozs-

dálló szerszámokat �riz a bizonytalan 

jöv�nek. A  sz�l�indákat földig húzza 

édes terhük, a  korhadt szér�t felveri 

a f� és a gyom – válaszolom. – Azt 

tudtad-e, hogy félig-meddig rokonok 

is vagyunk? – Kikerekedik a szemem. 

– Szlavi bátyáddal tanúskodtunk Miso 

meg Zdravka esküv�jén, említsd meg 

Rumennek, ha visszatér. – Mondanám 

közben, hogy én milyennek hittem új-

donsült atyafi mat: szelídnek, szemér-

mesnek, aztán kiderült, hogy kitartó 

következetességgel harcolt a fordító 

igazáért, Márquez trágárságaiért akko-

riban, amikor szovjet támogatás kel-

lett ahhoz, hogy a bolgár szövegben is 

megmaradhasson a kutyaszar. Nagy-

néném ügyet sem vet rám, a múltban 

kalandozik, de lelkemre köti, hogy kö-

szöntsem a hetvenéves kölyköt innen 

a távolból is. Hiába hajtogatom, hogy 

gratuláltam már neki a születésnap-

ján, amikor – úgymond szerénységb�l 

– nem hívott meg minket, a barátait, 

Jordan Atanaszovot s engem a tiszte-

letére szervezett színpadi ünnepségre, 

ahol fennen méltányolták múlhatatlan 

tanári, fordítói, diplomáciai és írói ér-

demeit, és szemtanúi lehettünk a felé 

áradó megbecsülésnek és szeretet-

nek, illetve pontosabban nyakigcomb 

kékharisnyák és kerekded fehérnépek 

örömteli csókjainak, ölelésének, virág-

özönének. Közös jó barátunk, Szondi 

Gyuri ezúttal kedvesen invitált, ám, 

sajna, nem lehetek jelen a meghitt 

hangulatú könyvbemutatón, így a tá-

volból a szegr�l-végr�l rokont saját 

szavaival köszöntöm: „Lassan essenek 

meg a dolgok, azt szeretném ma. Na-

gyon lassan.” Meg még annyit, hogy 

veled vallom: „a költészet társadal-

mi szükséglet, miként az utcaseprés, 

csak a költ� a lelkeket tisztogatja.” Jó 

er�ben és egészségben sepregess to-

vább. Szívb�l üdvözöl földid, barátod, 

atyafi d:

Doncsev Toso

Elhangzott a kötet budapesti bemutatóján

Kezében tartja lapunkat, Kedves Olvasó – hadd higgyük, hogy „nyert ügyünk van” így, 

mert törekvéseinket megítélheti, s határozhat arra, hogy adójának egy százalékát 

alapítványunknak ajánlja föl.

Ezt megteheti, ha kedvezményezettként

a Cédrus M�vészeti Alapítványt

nevezi meg, adószámunk pedig:

18110661-2-41.

Köszönjük.


