
mással. 
De mit tegyünk, ha oly messze az ut az egyik nemzettől a másikig; 

mindnyájan mindinkább egyedül vagyunk. Már a legszivesebben sohasem 
huznád ki lábadat a házadból; inkább becsukni a kisajtót, bezárni az ab
laktáblát s most utánunk az özönviz. Nekem már senkihez semmi közöm. 
S most bezárhatod a szemedet s halkan, egészen halkan mondhatod: How 
do you do, kenti öreg ur? Grüss Gott, meine Herren. Grazia, signor. A 
votre santé. 

K I S S L Á S Z L Ó : V E R S E K 

Még zeng a szótól a barok, 
áldón terül ránk két marok. 
Az oszlopkarcsu talpazat 
alatt a lelkész elhaladt. 
Jóságosan szól erre-arra, 
majd egy ajtón beugrik balra 
a sekrestyébe. Nem palástolt 
hévvel levetni a palástot. 
Mi álmodozva, félve, dőre 
szemekkel néztünk a tetőre. 
Az Ur, lehelt, ott fent, hol kőiv 
magaslik, ott ül s ellenőriz... 
Könnyű a papnak! Hajh, elvégre 
köszön s bemegy a sekrestyébe. 
De az ajtónál pléhből készen 
lapit a persely a penészen 
s jaj, kinek utja arra lészen, 
elkárhozik végleg, egészen, 
ha csörögve—hogy mind, mind lássák 
nem váltja meg rut távozását. 

TEMPLOMBAN 

SORS 
Paraszt. Itt, 
kint 
áll a kapuba. 
Ámul, 
bámul 
az utilapura. 
Én 
lépek 
el 
előtte 
s kérek, 

mint koldusok, 
alázatos 
cselédek. 
Paraszt. 
Adj 
abból 
a nyugalomból, 
amivel állsz a kapuba 
s ámulsz, 
bámulsz 
az utilapura. 



IMÁDSÁG 

A D U N A M E D E N C E - K É R D É S H Á T L A P J A 

A francia zsurnalisztika nagyon szellemesen oldotta meg az ugy
nevezett benyomás-cikkek felelősségének kérdését. A lap közreadja az 
irást, de rögtön az elején kihangsulyozza, hogy az irás nem adja sem 
az ő, sem irójának véleményét. „X. Y. igy látta" — hangzik a szél
jegyzet. Látta és közli. Ugy látta, ahogyan közli. Megtörténhet, hogy 
a szeme elrajzoltam fotografál, a beállitottsága esetleg vét a szigoru 
tárgyilagosság törvényei ellen, előképzettsége és felkészültsége talán 
nem hatol be elég mélyen a dolgokba, lehetnek a tudósitásban hibák, 
tulzások, elirások, de a téma fontos és érdekes és ezért feltétlenül az 
olvasó elé való. 

Hasonló fenntartással az alábbiakban a Dunamedence-szövetség 
kérdését taglaljuk. A helyzetek és tények fotografiáját adjuk ugy, 
ahogyan látjuk. A kérdés megbeszélése fontos, életbevágóan érdekes és 
nagyon is az olvasó elé való, mert a Dunamedence megvalósitásának 
gondolata, mint a tagadhatatlanul jelenvaló feszültség megoldá
sának orvossága, imanapság lépten-nyomon felbukkan. Különösen Er
délyben divat e problémát, mint megoldást hozó feloldást kiexponálni, 
különösen akkor, ha konkrétabb és lebonyolithatóbb kiutat a politikus 
vagy publicista nem lát. 

Mindjárt előljáróban: A Dunamedence megvalósítását nem tartjuk 
megoldásnak, mert az egyfelől kivihetetlen, másrészt pedig ütközik a 
mindig szerves élet törvényeivel. A terv kivihetetlen, mert nem engedik 
megvalósitani és nem is orvosol, mert a Duna mentén élő népek állam
szövetsége, vagy bármilyen más lazább erejű egyesülése, nem csökkenti, 
sőt ellenkezőleg mélyiti az ellentételeket. A középeurópai népek és álla
mok egyesülésének mindig voltak hivei és ellenzői. Nálunk, Erdélyben, 
nagyobbrészt csak hivei vannak a gondolatnak, ami érthető is, mert a Du
na mentén élő népeknek és államoknak sok sérelmei vannak. A z általános 
elégedetlenség keresi a kiutat: ez a beteg szervezet ösztönös tevékenysé
ge. Politikai, társadalmi, kulturális és gazdasági elégedetlenségek vannak 
és i g y nagyon természetes, hogy minden réteg reménykedve kap minden 
feléje nyujtott orvosság után. A nagy beteg gyakran elfordul az orvostól 
és a kuruzslóhoz, a javasasszonyhoz menekül. Nem analizálja a pirulát, 
nem méri meg és hasonlitja össze szervezetének ellentálló és reagálóké
pességével, hanem kritika nélkül elfogadja az írt, mert kétségbeesett 
helyzetében a kétségbeesett csudaszerekben is reménykedik. 

A Duna mentén feldultságok vannak. Széttört politikai és gazdasági 
egységek élnek ez idő szerint e tájon és az egyes határokon belül külön
böző fájdalmak jelentkeznek. Ebben a széttagoltságban és- szétesettség-

Irta: H A L Á S Z S Á N D O R 

Fáradt a szép mező 
Lekókad a virág, 
Felmentő Istenem 
Adj csöndes, nyugalmas, 
És ne riadalmas, 
Jóéjszakát... 

Mert ha minden pihen, 
Én ugyis őrködöm, 
Rajtad is Istenem. 
Te is nyugodj le már, 
Nagyon elfáradtál. 
Én bizton őrködöm. 


