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mult, a magyar szellem háborgatóinak azonban csak a hagyomány 
egyetlen igazsága szegődhet oldalára. Ez lehet az egyetlen csatlós. 
Hívjuk hát a tényeket, s utasítsuk helyére az ihletet, mely a 
versben kicsiből nagyot teremthet, egy ujj-vágásból minden 
világok fájdalmát, csak a közírónak, a reformátornak nem segít. 

A nagy pörnek Babits Mihály és Szekfű Gyula fellépése ezeket 
a tanulságokat hozta. A pör tovább tart. Majd felbukkan Szabó 
Dezső és Németh László után az új vádló, s minden nemzedék 
elküldi ennek a halhatatlan bolygó zsidónak reinkarnációit. S a pör 
nem dől el. K i a magyarabb magyar? Mi a magyar? — ki vála-
szolhat erre?! Mélymagyar, hígmagyar, — sok új jelzőt elviselhet 
még az a szó : magyar. De talán azért nem dől el a pör, mert jel-
zője — magyar — voltaképpen önmagában van már, gesztusáiban, 
vágyaiban, vérében, idegeiben, szorongásában. Magyar : aka-
démia és forradalom, évezredes bölcső és idegen pólya. A magyar 
szellemi élet új és új, akadémikus és forradalmár erecskéktől 
dagadó mitikus folyama végigárad a nemzedékeken, s a magyar-
ságnak, a magyar hagyománynak eredményei vallanak méltatói 
helyett: a művek, melyek messze látszanak és egyetlen sornak 
látszanak. Mi a magyar? Válaszoljuk rá : tudja-e valaki, mi a 
német? mi a francia? S ha konkrét válasz kell, válaszoljunk így : 
Zrínyi ! Pázmány ! Bessenyei! Csokonai! Kazinczy! Pe tő f i ! Ady! 
Babits ! — Németh László ! . . . A nagy pör Németországban is 
egy évtized óta folyik, s egy literiátor hozzálátott már a 
francia irodalomtörténet revíziójához is. S a felelet a visszhangot 
kérő hívásokra ott sem más, — Goethe ! Hölderlin ! Walther 
von der Vogelweide ! Thomas Mann ! — Racine! Corneille! 
Pascal! Baudelaire ! Flaubert! Nagy örökséget kaptunk, szorít-
suk jól a markunkba, mint az egyszeri szegénygyerek a hamuba-
sült pogácsát, — így jutunk csak előre, kifelé abból a fekete, át-
tekintehetetlen rengetegből, amely fojtogatva körülvesz. 

EGY RÉGI LOMB ALATT 
Olyan vagy mint az ő haja 
és úgy susogsz te régi lomb, 
miként pirosló ajaka 
s miként susog a drága gond. 
hogy szeretem és szeretem. — 

Lehetek bolondabb bolond, 
borongóbb mint e régi lomb, 
gügyögőbb mint a gyermekek: 
most szeretek és szeretek. — 
Susogj, susogj, te drága gond, 

susogj te régi lomb, 
borongj, borongj öreg fejem, 
túl vagy huszonhat éveken 
s most kivirágzol, vén bolond, 
mint Új tavaszi lomb. Hegedüs Zoltán 


