
nélkül. És volt is. Széchenyi, Eötvös, a reform nemzedék kitűnőségei, előbb voltak
jó magyárok és csak azután tanultak meg jól magyarul. A határ, ameddig egy
néphez tartozhatunk, szélesebb, mínt a nyelv határa. Tartsuk meg nyelvünket ide
genben is, gyermekeinknek is, de ne essünk kétségbe, ha körülményeink folytán
nem tudjuk megtartani és ne ítéljük meg azokat, akik nem tudták megőrizni.
Attól még nem hitehagyottak. Hogy ki, milyen kozösség tagja akar lenni, hovato
vább ez afféle választás lesz, mínt az is, amilyen párt, vallás vagy mozgalorn tagjai
közé lép. Sok vita folyt arról, hogy Liszt magyar-e vagy sem, tekintve, hogy még Pesten
is inkább franciául beszélt. Kodály Zoltán oldotta meg a problémát, Liszt szaval,
tettel, rengeteg áldozatviseléssel, sőt 49-ben kardviseléssol is magyarnak vallotta
magát. Senkinek sincs jogában tőle ezt utólag megtagadní."

"Harmóniát hazafelé" - mondja ugyancsak Illyés Gyula a jövő és az emig
ránsokban élő feszültségek feloldásának útjait keresve. Ez biztosítja a beilleszkedés
nyugalmát a befogadó országokban. A magyar kormány emígrációs politikája tu
domásul veszi a jelen helyzetet - ennek jogi kifejeződése a kettős állampolgár
ság elismerése nem akarja felborítani egzisztenciát alapított, legtöbbször család
ban élő, gyökeret vert honfitársaink életét; a rendezett kapcsolatokra, a kölcsönös
rokonszenvre épített intézkedések egész sora bizonyítja ezt, és ez felel meg a vi
lágban szétszórt magyarság érdekeinek is.

Ezt hangsúlyozta a Magyárok Világszövetsége legutóbbi, ez év áprilisi elnökségi
ülésén Cserháti József pécsi püspök is, mondván: "A vallási keretek közt működő

egyesületek életében általános fellendülés tapasztalható, és ez nemcsak a hitélet
szempontjából jó, hanem a magyarság-tudat erősödésével is jár. Sok helyről kér
tek nyelvkönyvet, olvasmányokat, a bevált tanítási módszerekről írt útmutatót, sőt

gyakorló tanítókat is. Ugyanakkor tapasztalható az is - és ez a személyes kap
csolatok, a közvetlen érintkezés hiányából, a tájékoztatás működésí zavaraiból
ered -, hogy téveszmék élnek a távolba szakadt emberek tudatában az egyház
helyzetéről a népi demokratikus államban, és némelyek úgy gondolnak az itthoni
hívőkre, mínt akik ostromlott várban élnek. Lőrineze Lajos amerikai tapasztalatai
mutatták meg azt, milyen fontos a személyes kontaktus, a valódi helyzet meg
rnutatása, A pozitív változásokat tapasztalniok kell, hogy eloszlathassuk az előíté

leteket. Például a Pax Romana álláspontjának megfelelőerr a mai Magyarországot
mai egzísztenciájában kell tudomásul venni és ezen az alapon keresni a megértés
lehetőséget. Péter János külügymíniszterünk vatikáni tárgyalásai remélhetően a
megértés ezen útján jelentenek majd előrehaladást."

FEHÉR FERENC VERSEI

GYERTYALÁNG
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Laboda libegő tánca
eszterlánc egyszervolt lánca
kmjcárnyi mesefa-lomb

csalóka vertarany tálca
álmoknak lidérces mása
amny-tón fekete rönk

léleknek eleven álca
emlékek cincogó nyársa
liliom gyökerű csönd

csillagok földi kis társa
s mire lehetne fáklya
lehelet-elfújta csonk



MADARAK FOLYÓJA

Megnyugvásom világos völgye,

madarak folyója, nyári út;

szitakötószárny a most és örökre,

én vagyok a szomjuság s a kút.

Kik már mélyen lent pihentek,

vagy felhőzitek egem -

ezt a fekete nyári csöndet,

ezt hagyjátok nekem.

Erre jártam apám nyomában,

lándzsás nádasok között,

mégis csak a csöndet találtam,

mert csak a csönd az örök.

A halált is csak így értem én:

Nád bojtján ökörszem rezeg ...

Reggel még örömem-szúrte fény,

s estére lidérces neszek ...

Megnyugvásom vadgalamb-völgye,

madarak folyója, nyári út;

valaki kell, hogy kutam betöltse,

hogy csak az legyek, maga az út.

TOZES SZEKÉREN

Anyám az udvaron alszik:

bontják szobája falát ...

Arcára viola hajlik,

legyezi eperfaág.

Alszik liliomfehéren,

álmában nyflik az ég;

görgetik tüzes szekéren

hatvanhét esztendejét.

Aterhébe beleszakadt

padláson jár valaki;

koccannak a kémény alatt

kormos kis lábosai.

Hozzá már nem nyit be senki.

Szél babrál akilincsen.

Anyám már régóta sejti:

ez a szél - ez az lsten.

Szalmán alszik, mint a gyermek,

s nincs szavam fölkelteni.

Szelíden szívembe lengnek

száradó kötényei.

Alszik a nyugvó világon,

keze a feje alatt;

levélként pergő halálom

hajába beleakadt ...

EPITÁFIUM

Jó itt magammal a homályban:

Szemem gödrén négy nagy virág van.

Fekszem fenyőfák koz: magamban

Fűszálsuhogás a hatalmam ...

Akármint lesz, én már kivárom,

Fülem rajta van a világon.

Nem bánt se Jóisten, se ördög,

csak még vesd rám azt a göröngyöt ...
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