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a nemzedékeket olyan vizuális formában, aminőben még kevés történet-
írónknak sikerült. «Az uralkodó politikai felfogással szemben konstatáltam» — 
mondja a Három nemzedék bevezetőjében keményen és katonásan. «Ezt a 
könyvet meg kellett írnom, — jelenti ki később. Csupa indulat lobog a szavak 
mögött, mik politikai művének alaphangját bátorrá és meggyőzővé teszik. 
S itt, elérkezünk a történetíró felelősségének kérdéséhez. A történetíró már 
nem tarthat bennünket egy politikai ideológia hazug ábrándjában. A mai 
idők súlya egészen más követelményekkel jelentkezik. A nemzetnek elesett-
ségében kell a legjobban szembenéznie önmagával. Most kell meglátnia a 
hibákat, melyek szomorú és méltatlan sorsra juttatták. Baj megállapítás 
nélkül a nemzet sohasem juthatna el az önrevízióhoz, amelyre pedig oly 
nagy szükség van. A magyarságra olyan szerep vár a Dunavölgyében, hogy 
szociális, kulturális és gazdasági szempontból felülemelkedjen a környező 
államok rendjén s országát úgy kiépítse, hogy az oda való vágyakozás ki 
ne pusztuljon az elszakadt testvérek lelkéből. Ehhez nem elég a jó szándék 
s a halogató politika. A gyógyulás csak úgy lehetséges, ha ráakadunk élet-
felfogásunk hibáira s orvosoljuk azokat. Szekfű őszinte történetírásában 
mindez megtörténik. A sor rajtunk van, hogy rendet teremtsünk portánkon. 

Szekfű műve tehát elsősorban ott bír jelentőséggel, ahol a ma életbe 
méllyül el. A kor vezető tényezői élnek még, tetteik még nem kerültek az 
örökkévalóság és az emberi humánum mérlegére, gőgjüket még nem törte 
porrá az é l e t . . . De tetteikre rávilágít Szekfű szelleme, megméri s megmondja, 
hogy a mult tapasztala alapján könnyűnek vagy nehéznek találta-e azokat. 
Szekfű személytelenül áll az események mögött, ítéletét nem befolyásolják 
kicsinyes szempontok, így hinni kell azok becsületességében s mértékálló-
ságában is. A történetíró számára pedig nem lehet nagyobb jutalmat elkép-
zelni sem, mint azt, hogy a jövő igazolja bírálatának helyességét s a nemzetnek 
haszna van a tanokból, melyeket meghirdetett. 

AZ ÖT ÁG. 

Mint az ujjak hasadnak el a tenyértől, 
hogy öt csúcsheggyel fejezzék be a kezet, 
úgy bomlott öt ágra törzsem kemény sudára, 
öt hajtásra úgy osztottam asszonyi lényem. 
Egy a gyermekeim felé nyúlt óvatosan, 
a másikba kapaszkodott a napi kötelesség, 
a harmadik a költészet elé alázkodott, 
a negyediket magához vonta az ég. 
Az utolsóra sebes szívem akasztottam 
és kitérdeltem vele az útra, a porba 
és csengettem reggel és csengettem este, 
hogy eltévedt lábod hozzám visszataláljon. 

Nagy Méda. 


