
be kell hátralépnűnk, hogy feleletet kapjunk a mi a magyar kérdésére. A jövőben magyar mivol
tunkat még Inkább erősíteni kell azzal, hogy történelmünket ne hagyjuk magunk mögött, hanem
azon álljunk, mert alkotásaink és alkotóink, népünk egésze a legnehezebb történelmi időkben,

akkor is, amikor hozzákezdtünk szocialista kőzösségünk kialakításához, tanúbizonyságot tettek
arról, hogy nem vagyunk halottak, akik életre vannak ítélve.

Jegyzetek: 'Tanutmúnyom előadásként elhangzott a Magyar Néprajz; Társaság 1981. november II-i iilésén. A tanul
mányban nem térhetek ki a mi a magvar :' kérdésének múltjára. Csupán néhány' törekvésre hivatkozom. A kérdés ircdal
mának értékelése, kritikája még feldolgozójára vár. - 2Csak a kollektív munkák sorából említek meg néhányat: Magyar
Néprajzi Lexikon, Szolnok megye néprajz; atlasza, A magyar nyelv történeti etimológiai szótára, Új magyar tájszótár, a
Magyar nyelvjárások atlasza. 3Szeretnék itt néhány gondolatot idézni kiemelkedő fiatal fizikusunktól. Kuti Gvulatol.
De ezeket megtalálja az olvasó az Élet és Irodalom 1979. évi 22. számába~.

A megszokott szeretet románca

Nap: Láng-korangja éltető erő,

mig kelni látod. Minden rámered.
Oly ámulattal nézed és csodálod,
hogya tüzétől lelked megremeg.
Aztán. mikor nincs már tenyérnyi hely,
amit he ne járt volna szent heve,
mikor az élet eltelt már vele,
mikor a hálád vágya izzik benne,
olyan már, mintha nem is lenne.

Eső: Az érte esdő áhitatban
a péppé lágyult nyári por felett
az első cseppek koppanásai
tetítik meg csak hálával szived.
S ha áldását tovább is osztja bőven,

hogy ne csak lomb s a felszinen a gyom,
de lenn mélyen a gyökér is igyon.
akkor neked ugye nem érthető.

hogy mért esik még mindig az eső.

Rét: Újra zöld. Az első télfelejtő

virágszálától kábulsz önfeledten.
Letéped önzőn és viszed haza,
hogy vázádból csak mindig rád nevessen.
S mikor a nyár dús, tarka szőttesét

terítgeti már boldogan eléd,
megúnt, mihaszna lesz a drága kincs,
átgázolsz rajta, s másfelé tekintsz.
S ha már a szépség minden célja érett,
ha hinti szét belőle szüntelen
a végtelenjövőt az őszi szél,
a száradó rét teljes gazdagsága
tenéked már semmit sem ér.

NÉMETH EMIL
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