
nem csökkéntette. 'A fílD eltépte ; a jobb.oldaíhoz fűzött szájakat 
és fölírissült szerkesztőséggel 'ha.ladoszelle.mii világnézeti lappá 
alakült át*. Ez á,válság merész színvallást követelt s •szémtoeszál-
last minden"fasiszta törekvéssel; sokan visszahúzódtak, ingadoz
tak; ''Ué. helyettük új érők jöttek, bátran és megfélerrTilítheteilenül. 
jBbbeti az Időbén kapcsolódott be a lap. munkájába M a y, e; r 
Oitmár, később''a HÍD szerkesztője lett é § . irányítója; a folyóirat 
•hásátijain keresztül á minájobban terebélyesedő demokratikus, moz
galomnak. "• '... - , 
• . A folyóirat ettől a, korszaktól kezdve nem volt már. ifjúsági 
lap: ahogy annak nevezték Ez az elnevezés• a múltból maradt meg 
nem is annyira hagyományként! mint inkább a »lebego« értelmi
ség lekicsinylő jelzőjekéní, mert a mellétté máróMiolnapra élde
gélő folyóiratok számítottak a »felnottek« lapjának, a HID-at pqxiig 
mint ifjúsági lapot kezelték, még akkor is, amikor már régen túl
haladta az előtte járó nemzedékeket s azoknak sajtótermékeit. 

A HID első korszaka volt ez: a kezdés, a. tapogatózás ideje, 
amikor még a falusi olvasócsoportok is elérhetetlen messzeségben 
voltak tőlünk. A szinte mérhetetlen távolságokat a lap második, 
hősiesebb korszaka h i d a l t a át s. tartalommal teltette meg a 
halhatatlan jeligét: »hidat épített ember és .ember kbzé«. A. HID 
neveltjei tovább vitték a demokratikus eszmék örök erőforrásait 
vért és életet áldozva egészen a beteljesülésig: az eszme valóravál
tásáig. , 

A multat, a régi küzdelem emlékét pedig őrzi hirünk a de
mokratikus világban és a régi HID legutolsó kicsinyített képé az 
újjászületett folyóirat címfejének baloldalán. 

NAZOR VLAQ1MIR 

H O L T A K K A L V I T Á Z O M 
(Ostrozsáci várkastély ódon arcképcsarnoka) 

Mi bontja bölcs nyugalmatok, v 

e kongó csarnok íalain, 
a süket éj magányán, 
avas képekről borongó, büszke várurak? 
Micsoda láz berzenkedik, 
jmjivégre, kevély várurak? — 
Fejetek foszló.parókás, 
kezetek kardot, pennát markol, 
vállatokon párducpalásttal, 
csak révedeztek e poros vásznokról, 
e szurágta agg keretekből 
merev hallgatagon. 

»Ma éijel holmi bűz facsarja 
cimpáinkat e termeken.« 

Nem bűz biz az! erdők lehellete. 
mohák és mézga, gyökerek illata, 
mi topren&yunkon üdén meg tapsit, 
szellős pagonyok, kaszálók Síéről való — 
hoztuk, áradjon kriptátokba szét. 

http://'ha.ladoszelle.mii


Sár, izzadság és trágyaszag! 

Sebaj, ha az is? biz szennyes az út 
a sárkány-barlangokig: az aljas szörnynek 
bozótja mélyén kell puszta nia; 
verejtékünk szaga szúrós: epe is van benne; 
|JÍ3 Jovain^ ̂ sem táltosok, •nem szállna^ 
szárnyasán aznapra', 
felhőn sem lege nek: . 
koron, csicsókán, kutyatejen jelnek 
s hegyi utakhoz szoktak legkivált. 
* »Verszag!« 
Az,! sebeink vérszaga, 
a Szabadságért ontott vér szaga, 
djá nektek bűzlik ma éjjel is, mint midőn 
kezetekben korbács csattogott, s az erdőn 
ajzott kopókkal tínöket hajszoltattatok 
s csendőrökkel a falvak népeit. 
»Horkclas csap fülünkig most meg... 
ki tört be máséba? a várba?! parasztul hortyogni 
antik alkóvjaink égboltja alatt?« 
Azok, akik tegnap a bükk alatt háltak 
sz/ílben, szakadó esőben 
és édes volt az álmuk mégis. 
De mi szél hoz titeket ide? 
honnan, kitől a kastély, 
a szántók és a legelők? 
folyók hala, pagonyok vada, 
puszták szolga-népe? 
Mezítláb és meztelen 
éjszakról ereszkedtetek * 
s maradtatok örök idegenek 
B rögön mely bőrt és gyapjat, 
követ és szálfát, bort és pogácsát 
áMczott néktek jámborul. 
r»Ma éjjel barbárok hálnak a várban 
s íö dúlják — kifosztják hajnalig.« 

Hadd duljákl 
Én esem elősnek fejszével néki 
s döngetem. Rommázuzom az elkóvokat , . 
hol ezredéve henyéltek tunyán, 
a barokk kályhákat, hol lomha ereitekben 
fagyos kék véretek melenget mulyán, 
ódon faragványu trón székekre sújtok, 

hói hatalmatok trónolt dölyfösen 
s az önkény előtt térdrehuClt a jobbágy. 
Kitárom minden ablakát — 
áradjon be pókhálós kriptátokba 
a Hajnal és a Napfény, 
képeiteket szétzúzom keretestül - . 

Tűnjetek el 
a hegyi mögül támadó ragyogásba, 
baljós múlt korhadt árnyai! 
T £ saját földjén, kérges tenyérrel, 
a grófi kastély romjain 
uj hazát épít a Barbár. 

DUDÁS KÁLMÁN for*. 


