
Szép feladata lehetne a kinti és a hazai magyar intézményeknek, szervezetek
nek a világban szétszórt magyarság eredményeinek és nagyjainak számbavétele,
továbbá a magyarság-, és származástudat fenntartása, a kulturális kapcsolatok sok
oldalú ápolása. A számos közül csak egy kiemelkedő példát említünk meg, a Finta
Sándor világhírű szobrászművészét, aki szülővárosára hagyományozta mestermű

veit, A turkevei Finta Múzeum minden kiállított darabja ékes példája a hazafiság
határokon túlható erejének. De a honismereti mozgalom feladata a közép-kelet
európai testvéri népek és a közöttük élő magyarság életének, értékeinek jobb meg-
ismerése, a kölcsönös közeledés munkálása is. .

A mozgalom minden jószándékú. állampolgárunk számára széles kaput tár, hogy
aktív részese lehessen a honismerett munkának. Nincsen olyan társadalmi réteg, amely
ne venne részt akcióiban. Fizikai munkások, parasztok, értelmiségiek, a tanulóifjúság
és a felnőttek egyaránt örömet. találnak benne. Sokan érdekesnek tartják, hogy
milyen sok az egyházi ember a mozgalom munkásainak soraiban. Pedig nagyon
természetes, hogy különösen az idősebb generációkkal szorosabb kapcsolatot tartó
papság nemcsak a békemozgalomban tevékenykedik, hanem a helytörténeti-hely
ismereti, néprajzi, nyelvjárási és egyéb kutatásban, gyűjtésben is. Ezekre nemcsak
államunk szocialista demokratizmusa és néptront-politikánk ad lehetőséget, hanem
azok az adottságole is, amelyekkel papságunk az általuk vezetett egyházi anya
könyvek, vagy például a historia damusok révén is rendelkezik. A jövőben is cse
lekvően vegyenek részt a honismereti munkában, sőt ebben a tevékenységben a vi
lági testületek: az egyházközségi tanácsok, presbitériumok tagjainak megnövekedett
érdeklődésére, közreműködésére is számítunk.
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HASONLAT

Kulcs elkp,llódni,
zár bezárulni,
cipő megállni,
amennyire csak számok tudnak valakit
kézreadni és idegenné tenni,
olyan mély a mi elhagyatottságunk.

VAN GOGH IMÁJA

Csatavesztés a földeken.
Honfoglalás a levegőben.
Madarak, nap, és megint mqdarak.
Estére mi marad belőlem?

Estére csak a lámpasor,
a sárga vályogfal ragyog,
s a kert alól, a fákon át,
mint gyertya.sor, az ablakok:

hol én is laktam, s nem lakom,
a ház, hol éltem és nem élek,
a tető, amely betakart.
Istenem, betakartál régen.
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A TÖBBI KEGYELEM

A félelem s az álom
volt apám és anyán!.
A folyosó meg a
kitáruló vidék.

Igy éltem. Hogy halok meg?
Milyen lesz pusztulásom?

A föld elárnl. Magához ölel.
A többi kegyelem.

D E EZ S E

Téren-időn- túl, utoljára
a t i sz t a a k a d á ly.
Amatatás,
veszkődés egy zsinórral,
korttyal,
falattal, mely lezúdul,
végigzúdul arcodon-arcomon.

Aztán az égi nap kerek
gyönyörűsége fényesen,
váratlanul, megkésve, mozdulatlanul,

De ez se végleges.


