
tartották be e szempontokat, aki azonban jobbat akar, az ne essen az el
lenfél hibájába, mert ez aztán tökéletesen összegubancólja a fonalakat
Aztán pedig: nevezzük mindig nevén a gyermeket. Ha támadunk, DE':
írjunk általános irányú cikket, hanem írjuk meg milyen mű és milyen
irány ellen szél. Szkeptikusoknak és cinikusoknak persze ez nem való.
Azok nem javítás, hanem a szellemeskedés kedvéért írnak csak. A népi
irók is higgyék el viszont, hogy nem minden könnyebb fajsúlyú könyv
árt az ügynek, hiszen az ember el sem bírja az állandó komor feszültsé
get. Megértés és egy kis szeretet kell mindennek belátásához. Nem vol
tam sohasem fatalista s így most sem bízom az időre, hogy "az ellentéte
ket feloldja". Van egymás felé vezető út, csak legyen jószándék és egy
kis alázat. Senkí életében nem emelhet szebrot - önmagának. Lehet va
laki politikai apostol s elvakult s ugyanakkor pocsék író. De a politikai
apostol s az író is akkor igazán ember, ha nem a ld vagyok, mi vagyok,
csak én vagyok a császár - felkiállással jön közénk, hanem a közösség
szolgálatának alázatával ... Elnézem a magyar irodalom új neveit a har,
mincévesektöl az ötvenig. Mindenkinek megvan már a közönsége s nem
panaszkodhat, hogy idegenek-veszik el a tért előle. Ha van ítt még egy
kettő: konkurrenciája nem komoly ..• De most aztán egyikük se essen
bele az előző korszak hibájába s ne követeljen kizárőlagosságot - a sza
badság nevében.

Egyébként pedig: ne magunknak és ne ellenfeleknek, ne írói klík
keknek, hanem a közönségnek írjunk. Eddig még minden nagy író eliu
tott a közönségíg. Még akkor is, ha a közönség általános felfogása ellen
irt valaki. Sőt talán éppen akkor. A fontos csak az, hogy az iró helyesen
lássa a társadalmat, helyesen lássa a tényeket s könyve a politikai néze.
ten túl is széplrodalmí legyen... Magyar fig1Jel(;

TOZ ,TAMÁS:

VERSEK
EGYSZERO VAGYAKOZAS·

Jobb volna írni lassú gyertya mellett
vagy künn a hegyben, hulló lomb alatt,
hol száll a szélben surranó lehellet,
kakuk-lű, pitypang és a fürge felleg,
míndig iramló, mindig egyalak,
hol lenn a lankán víg bocik legelnek,
anyjukkal tán, ki már háromszor ellett.
mindíg vidám és borzas borjakat,
jobb volna írni vaskos tölgyfa mellett,
hol mint a makk.
megérett már a csönd s a fűre omlott,
hol a magány kék füstként lengedez
s tompán kigyúl az ágostyáni dombok
zöld tomporán s végigvonul kibontott
övvel, zordan, akár egy szerzetes,
a vén idő, susognak lenn a csontok
s ruhátlanul királyok és bolondok
lebegnek el s mormolják: "...ez, meg ez...",
hol ódon képre hajlanak a lombok
s elrévedez
alattuk, őrizvén a lomha nyájat,
Szent Vendel is, körötte görbe kos,
tinó, tehén harapdálja a tájat,

• A költő most megjelent Két tenger közt című kötetéböl.
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zöld messzeségbe illan ember, állat,
míg csöndesen a rét füvén tapos,
hol halk színekkel festené a vásznat
Lukács, a festő, barnával a fákat,
kékkel a kék eget s az illatos
mezőre vigan festené a nyájat
hol csillagos
estéken csak a régi lámpa égne
6 gyujtatlanul és illetetlenül,
mint végtelen tűz,hömpölyögne égve
a csillagár a sötétlila égre,
jobb volna írni lassan, egyedül,
fölnézni csöndben a Göncölszekérre.
hol hableány ül gyöngyszínü fehérbe
s kék csillagok gurulnak kerekül,
partalan számok dallama zenélne
langy elemül
keveredve az angyalok karába,
hol Ráfael vezetne lassudan,
világtalant, a mennybolt kék tavára,
hol angyalok suhognak és a pára
mínt őselern alattuk elsuhan,
vas, kő, hegyek s a csillagok karama
alámerül, mint távolodó gálya,
hol új tenger lobog s miként a hattyúdal,
a véges égnek halkuló határa
alázuhan.

REGGEL FE/JÉ

Futó patakokat,
gyémánt havasokat
lenget az álom előttem,

síppal, hegedüvel
lassan szenderül el
szívem a hajnali csöndben.
Bujj el, ne furulyázz,
szellő ne citerázz
ülj meg a rózsalevélen,
lassan permetezik,
harmat ereszkedik
reggel a fákon elérem.
Meggyszin topánkában
bíbor rokolyában
libben. a hajnal a kertbe,
Jányok lopakodnak
frissen mosakodnak,
zörren a kútnak a vedre.
Csobban, csurog a lé,
lágyan zümmög a méh
harsog a pásztor a kürttel,
hagyd a patakokat,
gyémánt havasokat
csalfa az álom is: küldd el!
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