
k€ttóa SZE:'llE:'m minden tE:'riilE:'tpn ff'ltétf'1f'7i egymást. M'lqY"lr h-ó nem
juthat el az emberlét mélyeíig, csak magyarságán keresztül. Viszont ah
hoz, hogy irodalmunk magyarabbá legyen, emberileg is el kell mélyül
nie - különben csak magyarkedassá fajul -, erre éppen elég intő példa
hazafias költészetünk szomorú közelmúltja. Nagyjainktól úgy tanultuk,
hogy a magyarságtól semmi sem idegen, ami emberi és ami isteni. Úgy
akarjuk szeretni és tisztelni a magyart, mint akinek választott homlo
kán ,,€mberméltooág súgára ragyog". lts ha így van, akkor a keresztény
egyetemesség költészetének, amelyről fentebb vallani próbáltam, talán
szabad lesz szolgálatra jelentkezni a mínístránsok közé a nemzeti iroda
lom oltáránál.

De ideje is, hogy végezzem már életemnek ezt a leghosszabb leve
lét,amely (ezt most látom) akár gyónásnak is beillik (és amelyről ebben
a percben még egyáltalán nem tudom, elküldöm-e). A hallgatag ember
ben, akinek kivált nem természete magáról beszélni, bizony f.elgyülem
lik a szó, és ha egyszer elkezdi a vallomást, jól esik kibeszélni magát.
Ezeket a dolgokat amúgy is előbb-utóbb le kellett egyszer írnom, már
csak "a zászló becsületéért" is, - hogy aztán az én fiókomban akad-e rá
valami szigorú doktorandus, vagy a tíedében, az nem is nagyon fon
tos. Hiszen ahhoz, akinek (ezt is most érzem világosan) valójában szólna
- az olvasó -, úgy sem juthat el. :E:'.s ez jól is van így: hadd marad
jon meg az írónak az az illúzió, hogy az olvasót is az érdekli igazán, ami
őneki egyesegyedül fontos: az írás. a vers, a Mű.

Hogy Benned - akiadóban - ilyen Ideális Olvasóra, az olvasóban
jóbarátra találtam, akinek mindezt elmondhattam, azért fogadd kérlek
testvéri köszönetemet.

Szeged, 1941. márciu.'> 9.
Sík Sándor
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Osz
Ez már az ősz. Korai naplemente,
leskelődnek a felhők s..orba állva,
zizzenő szellők ülnek rá a fákra,
az alkony, mint valami bíbor mente

telepszik rá az esti csöndre, benne
deresedő szakállát meg-megrázza
az éjjel, lassan rásurran a tájra
az ősz, a hegy mintha ködöt lehelne.

Eltűnt a nyár, eltűnt ezer virága,
a színek haldokolnak az al'3rban,
a szél, mintha még rala,kire várna,

meglapul, aztán karmait kí.tárva
1,égigsöpör a fákon, a világon ...
A ny::ír? Életem? .. Betemetett lábnyom.

Agoston Imre
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