kozott lehetőségei épp ezért adattak, mert mint hazájának legigazibb fia,
volt ereje magát kiszakitani a német nemzetből, melynek nem csupán
s amelynek a Szekfű-féle szellemtudomány legalább is Magyarország értel
miségi rétegeiben akarva-nemakarva, bizonyára egyik
legkártékonyabb
szálláscsinálója volt.

F O R G Á C S
ÉJSZAKAI

A N T A L :

V E R S E K

STRÓFÁK
1.

A lélek egy halványkék
villanás,
lomha szavak mozdulnak a sötétben,
vallani mind az édes bűnöket,
ezt kellett volna megtanulni régén.
De most már késő! Hasitsd fel idő
zárt sorsomat. Pihend a multat lélek!
Panaszkodnak a fák, a csillagok,
de én azt hiszem hiába beszélek.

2.
Nem tudhatom honnan e büntetés,
és jaj miért ez a szaggató szégyen?
Hiszen rossz lenni nem tudtam soha,
köszönöm néked kancsal gyengeségem.
A tömör léten nincs egy csöppnyi rés,
meg ne csufolj te tehetetlen jóság,
ne vond meg számtól gyenge melledet,
örök éltetőm, egyetlen valóság.
3.

Hüs hang suhan a barna csenden át.
Hová sietsz? A rombadölt pokolba?
Önerejét méri az indulat,
a levelek zörögnek kunkorodva.
Mint vénasszony,
simogatja bőrén
az aggastyán, a
lágy mosolyával

a lottyanó gyümölcs
a sárga ráncot,
kényes elmulás
őrzi a világot.
4.

Te kemény éjszaka, maradj velem!
A tárt kékségben csüngnek a világok,
cél nélkül élni te tanits meg éj,
s céllal szeretni, akár csak a lányok.

fogalmi,

földra

Csörömpölnek akönnyücsillagok,
a hold akár egy kósza, sárga felhő.
Szorits magadhoz élet, ne eressz!
Had szántsak rajtad végig drága lejtő!
5.
Ott kint az illatkönnyühusa száll,
a függönyön piros kigyók gyürüznek,
ó hogy vágylak vibráló könnyüség,
kacsintgató, fodros lelke a tüznek.
Legalább árnyad lenne az enyém,
hisz úgy szeretlek könnyü-testü semmi,
vad oldatodban fürdess meg botor,
ne tudjak véled sohase betelni.
VERS A SZÓHOZ
Az oldó szót, hogy tudom megtalálni,
a szót, amelynek fénye van csupán,
de az értelme szétomlik puhán
a láztalan csendkönnyühajlatán.
Ó szép a villanás, a tiszta játék,
de szebb a munka és a változás,
a becsült kin, a száraz tartozás,
a vállalt világ, mint a látomás.
A valóság csak része az emléknek,
multat jövőhöz te köss, tiszta szó,
lebegtető, csititó, biztató,
a sérthetetlen rendről hirt-adó.
A NÉPIESEK

KÜLPOLITIKÁJA

Irta: SZEKERES GYÖRGY
A magyar társadalomismeret nagyot fejlődött az utóbbi években. A
falukutatók irásai számos uj, eddig észrevétlen maradt v a g y mellőzött vo
nást rajzoltak ki a parasztság arculatán. Helyzetjelentéseik nyomán a
Márciusi
Front
programján tulmenő demokratikus irányzatok is valóbb,
rugalmasabb álláspontra helyezkedtek az agrár kérdésben. A népiesek
érdeme az is, hogy a magyar mult döntő eseményeit s számos vezéralak
ját segitették megtisztitani az uri történelemmásitás iszapjától. Törté
nelmünk átértékelése csak ujabban került
törekvéseik homlokterébe.
Amióta a külső veszély a nemzet nyakára nőtt s a magyarság besorozása
a Mitteleuropába elkerülhetetlennek látszik a pesszimisták s a fizetett né
metbarátbarátok szemében, iróink a multba fordulnak nagy példákért a
tespedés ellen s az ellenállás buzditására. Féja Géza, Szabó Zoltán és Er
dei Ferenc Dózsáról, Zrinyiről, illetve Kossuthról most megjelent köny-

