
A konzervatív hagyomány - a nemes, tisztes, Haynau-barátságtól, mus?ka
vezetéstől be nm mocskolt hagyomány - nem léte tette brutálissá az 1919-20-as
jobboldali visszahatás kultúráját (ami akkor nagyjából Szabó Dezsővel volt egyen
lő) és terelte a faji gondolathoz, anélkül, hogy fasiszta jellegűvé tette volna;
noha persze a kor geopolitikusa, Teleki, nem (mondjuk) Edmund Burke-höz vagy
Joseph de Maístre-hez írt előszót, hanem Salazar könyvéhez - de nem is Darré
hoz vagy Rosenberghez. Ez a gondolat olyan nagyjainkat is befolyásolta, mínt
Németh László vagy Pap Károly (a Zsidó sebek és bűnök című elkeserítő vita
iratára gondolok), talán éppen azért, mert intellektuális -kötelességgé vált törté
nelmet teremteni. A magyar politikai képzelet tekintély és utópia között vergő

dött. A valóban nemes, elmélyült és átszellemült konzervativizmus (pl. a Stemma
-kör) szekta maradt, a "polgári" radikalizmus a Századunk és Csécsy Imre körül
azzá lett. A politikai képzelőerő kritikai válfaja - amely a gyakorlati észhez
tartozik - szétmorzsolódott,

Ez teszi' Szabó Dezső ídőszerűtíenségét élesen aktuálissá, .és Pauler Aac.os ak
tualitását bánatosan Időszerűtlenné,

KALÁSZ MÁRTON VERSEI

Két kis vers
(BETJ;:RNI)

Fölsírsz. akár a hangya,
nem hallani -

világ nem túlon-túl világos,
magas a boltja,
hol a meghittség, ott a szentély,
johászod
aprózna hűvösön felé -

IJatyud.kívül ·azajtón,
nYJlkára kötve,
mint a póráz, a megtett
s mással nem sürgető

út - -

(FOHASZ)

Nem érzem, mínt a madarak
tenger fölött ,a-fény esését 
más sűrűdés röptöm alatt
szem-szárnyaim partvonalad,
túlnanom,

el ne vétsé/c,

Ajánlás, éjszaka

Halott vagy; növő hajszálrepedés
gondolataimon -
beszivárog hozzám egy téli másvilág
testőrlő hidege.

Úgyelleng: mint huzat ágyam, előtt;
emlék hó köntöse
mélyülsz; átnézek rajtad, messze jól
/cerül-e csillagom?

A házba vissza

A házba vissza
öregen, szaladóruhában
belül. akár a tövisfa gyümölcse.
éj-maggal, feketén. -

Tűrelmesen

jöljutva a nagy 'mosdatáshoz,
fehér lét-végi inghez 
akár-
ha élnénk.

Elvonulás

Ha már nem leszek köztetek,
megláthatjátok /vis titkaimat.

Most szórom szét előttetek

- én nem, ti legalább
majd nyomukon visszataláljatok.

Ne féljetek; keserűek

vagyis nem emészti őket madár.
nehezek s földhöz tapadók,
nem hordja világgá könnyen a szél.

Sejtem, e földön már nem izzanak -

de a meleg hold fényét apró rögeUt,
a fagy fönti megállásának
kövesztett sugarát
éji járástokban, 1Jislákolásra

csak tükrözik.
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