
Iatát, a nemzet lelkét. E zárkózott és törékeny alak egy egész
nemzet végzetét hordja keskeny vállán. És ábrázolhatja-e hí
vebben történettudós, szociológus a nemesi Magyarország las
sú eltűnését, mint ahogyan Pórteleky Magda testesíti meg a
Színek és évek-ben? Regények s a nemzeti öntudat és önesz
mélet kristályosodik ki bennük, tökéletes művészi formáik
ban. S lebeghet-e író előtt ennél magasabb eszmény, ennél
kivánatosabb föladat?

Mert hiába sürget a kor és hiába sürgetik a kor lelkes
hivei az írót: ő csak azt írhatja, amit érzése sugall, tehetsége
parancsol. Nem a kor ellen él és nem a korral rohan: a kor
fölött áll, azért, hogy legyen, aki híven vall majd koráról 
a [övónek. Harcok és viták elcsöndesülnek, izzó mai kérdések
történelmi anyag-gá kopnak egykor; mint ahogy a mult fájdal
mai, örömei, vitái is elcsöndesedtek. A jobbág-ykérdés törté
netírók ügye már, de a Falu jegyzője olvastán még ma is szí
vünkbe vág az egykori jobbágyok szenvedése; az önkényura
lom szomorú ernígránsaí és szélmalmokkal vívó hősei rég
elporladtak, de a Délibábok hősé-ben vagy Asbóth János re
gényében, az Almok álmodójá-ban ma is élnek s ma is meg
döbbentenek hangulatukkal : regényekben él tovább fajtánk
történetének örök időszerűsége. Balzsam a művészet: romlás
nélkül őrz! meg a holtakat; és teremtő csoda: élőnek őrzi meg
a multat, - élőnek, örök jelennek

Úgy érezzük, a regényírónak ma sincs más föladata, más
kötelessége. Ha ezt megteszi. egyszerre szolgálja nemzetét, a
miívészetet és a [övöt, Rónay György

URBÁN ERNŐ:

SZEPEZDI BOLDOGASSZONY
Három fecske esókot vált,
zeng az Isten háza.
Kék az ég és kék a víz
zümmögő zománcá.

Mint egy darab friss kalács
jóízű a reggel.
Biztatom hát szívemet:
- Gondodat feledd el!

Holnap úgyis vége lesz,
kortyol] hát a tényböl,
Boldogasszony néz le rád
a hajnalkás égből.

Szétteríti köntösét
rejtezz hát alája:
holnapig tán te leszel
Isten rózsafája.
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