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meg a szlovenszkói magyar költészetben. B. Palotai Boris és Szenes Erzsi 
nő-költők, utóbbi magyar viszonylatban is jelentős. 

Az idősebb generáció kedvelt költője Kersék János a szlovenszkói 
magyar irodalom halottja. 

Ma Szlovenszkón a Kazinczy-szövetkezet végez jelentős munkát a 
szlovenszkói magyar írók irányításában. Szent-Iványi József képviselő, aki 
annak idején évről-évre szentiváni kúriákat rendezett, hogy az írókat egy-
máshoz minél közelebb vigye, aki maga is kiváló mestere a tollnak, újra 
kezébe vette a szlovenszkói magyar irodalom ügyét. A teljesen új alakban s 
új irányban elindult Magyar Irás az egyetemes magyar szellemiség lapja 
kíván lenni s így találkozójává vált az új, fiatal szellemiségnek. A könyv-
kiadás értékes terméke az a három könyv, amely a mult esztendőben hagyta 
el a sajtót s mindenütt osztatlan érdeklődést váltott k i : Darvas János szlovák 
versfordításai, Tamási Áron népies játéka az Énekes madár és Féja Géza 
a neves esztéta mesegyüjteménye. A programm, amelynek nagy része még 
megvalósulásra vár, tartalmazza Zerdahelyi József novelláskötetét, Branecky 
József szlovák történelmi regényének fordítását, Darkó István Deszkaváros 
c. regényét s talán ifjúsági regénykiadást is. A tiszta irodalom szolgálatában 
áll a Magyar Minerva v. havi folyóirat Reinel János szerkesztésében, az Új 
élet c. inkább katolikus szellemű folyóirat Rády Elemér irányítása mellett, 
az újonnan indult Magyar Család Farkas István szerkesztésében. 

Ha megkevesbbedett az írók és folyóiratok száma, ez korántsem jelent 
elkedvetlenedést. Oka főleg gazdaságpolitikai. A magyarság is mintha meg-
fáradt volna. A lelkesedés tüzét eloltotta a nehéz élet milliónyi gondja, 
csoda-e, ha elsősorban az irodalmat áldozza fel tehetősége oltárán? A derék-
had, amely most a Tátra alatt kissé tanácstalanul, olykor fellobbanva meg-
szólal, örök időkre eljegyezte magát a tiszta irodalommal. A szlovenszkói 
regény, amelyet a decentralizált kisebbségi irodalom ajándékaképpen vár a 
magyarság, kell hogy megszülessen. Tizenöt év csak a kisebbség életében 
nagy idő. A nemzetek s emberöltők életében csekélyke idő az. Hiába számít 
minden esztendő kettőnek, a levágott végtagok csak lassan nőnek ki, sejt 
sejt mellett, milliónyi oszlás útján alakul, nem lehet siettetni, csak bátorítani. 
A magyar irodalom vezetői számtalanszor nyujtották feléjük segítő kezeiket, a 
grafikon lefelé zuhant vonalát csak erős kéz emeli majd a megérdemelt ma-
gasságba. A hit mindenkiben megvan, hol kisebb lánggal lobog, hol hatalmas 
lángoszlopok forrósodnak, éltetője a siker s tápja a kitartó, következetes 
munka. Marek Antal. 

HOLNAPOM. 

Nyugtával sem dicsérem én 
a lassan áldozó napot. 
Nem is hizlalja vágy, remény 
számomra mar a holnapot. 

Álmatlan éjek reggelén 
kísértetként lebeg felém, 
S jöhet a télre új tavasz, 
képmása mindig ugyanaz. 

Lesorvadt róla hús, izom, 
a szín, a szépség élesztője, 
szemüregében bús iszony. 

Ha rám mered, nem félek tőle 
s olyan lesz, mint egy szép leány, 
ha majd utolszor néz reám. 

Réz Gyula. 


