
.* 
Beszámolómban nem érintettem az elvi , kérdéseket. Nem tértem 

ki az úgynevezett népies és városi irodalomra stb., KerüHem a külön
böző irányok kérdését stb. stb. 

Ezt azért tettem, mert, nálunk ezek egyelőre nincsenek napirenden 
és tudom, hogy nem is: nyerünk táptalajt. Á fejlődés iránya a dolgozók 
egységes társadalma — a szocializmus, nem ad talajt a különböző báno
soknak. A fejlődés a város és falu ellentététtek megszüntetése irányi
ban folyik az egységes népi társadalom kialakulása felé. A nép> egysé
ges és ez az egység már eddig is diadalmaskodott irodalmi megnyikit-
kozisainkban. A további fejlődés csak megszilárdíthatja ezt. 

Nem beszéltem arról sem. hogy kialakulhat-e nálunk és feflődhet-e 
irodalmi életünk. A tények beszélnek erről. Kiindulási pontom volt, 
hogy vannak íróink, hogy egységesen tekintünk a világra, hogy van
nak írások. A távlatok a legszebbek, amelyek valaha magyar író előtt 
állottak a történelembén. A feladatok a legmagasztosabbák. Tito Jugo
szláviája az itt élő magyarséfcot demokratikus fejlődésben az egyetemes 
magyarság élére állította. Ez kötelességet ró mindenkire, áki nálunk 
tollat vesz kezébe. 

Váljanak íróink munkálkodásukkal élő lelkiismeretévé, harcosaivá 
országépítő népuralmunknak, neveltjeivé és nevelőivé annak a népnek, 
amely Jugoszlávia többi népeivel,vállvetve harcol, hogy a Fölszabadító 
Harc gyümölcsként elnyert politikai szabadsága alapjául kiépítse az 
ország szilárd és hatalmas népgazdaságát, hogy így még erősebb har
cosává lehessen a demokratikus békének és megteremtőjévé a maga 
boldogságának. 

»Ez a mi munkánk és tiem is kevés«! 

Thurrő Lajos: 
TÜRELMETLENEK 

Szívunk nagy jnéregtöl sokszor kicsordul, 
A fejünkön koppan • kétfelöl csapás, 
Falat a szánkból is gyakran klfordal 
És kétkedünk sandán; tán életünk csalás...? 
Már csillaggal állunk mészárszék eié. 
Ki sámlit hoz uUni, ki rozzant széfcet; 
És lesünk a csüngő hústömeg feté, ' 
Egymásra köpünk és szidtak a péket... 
Piacon sápítunk; gyümölcs hogy nincs 
Ásít a kofa az üres kosárra. 
A hagyma most alma, a burgonya kincs: 
Ha van, hát mint higany szökken az ára...!« 

Állunk ajtók előtt, papír kezünkben, 
Féikiló csontért is kitártunk hJvea. 
Dühünk mint zászló lobog szemünkben 
És kétségek marnak bennünket szivén... 
Forrónk, komornak, ha sorba kell állmunk. 
Azt hisszük, ránk szakad afe ég is a itftfpal. 
Orrunk nagy, te kelünk, még nagyobb ka hátaik 
S lelem dohárnak ffres szavakkal... 



Be lesz baínzp mfrwtea, bús is mess alma, 
Krmpü Is gurul — ám ki kell «zt várni! 
Legytiri triocs-et a mvo&ás fotelon 
S nem kefl a bolt előtt többé már átai . . . 

Érftfefe aéftfe, bár tunika* 
Sstafiok ÉS íassat$ ssép iövfaket aárfc. 

El&alf Mw^iik MségBsk árfa... 

Lúték István: 

SZÉP A MERD A FÖLDEKEK 

-/íte eső Iába hétmérfökfex, 
Bejárta a mezőket- m&ss&e. 
A muhar most lányosan aSUkfs, 
Saőke árpán, aranyló búzán 
Vízcseppek csillognak reszketve.. 

Haragos zöld a kukorica, 
Naptól, víztől vidoran zöldül, 
Szive nyári vikarofcnak n&ltva, 
Csomós gyökerét mélyre váija, 
Hetyke s majd kiugrik a földbül. 

Tapéifüles, nagy leveleit 
Széttárja szúró* napraforgó, 
Napot keres. A repce szelíd 
Sorokban ring a krumpli meUetf, 
A pipacs virága most bordó. 

Vadvirágok szerelme szórja 
Harmatos, kábító Illatát, 
Lágy kelyhek bibéje, porzója 
Hajlik össze csapongó szellőn, 
Tavasz ;é& nyár egymásra talált. 

Szorgos méhecske nektárt keres,. 
Virágok szívét cslhlmdozza. 
A levegő olyan jó fűszeres, 
Hegre szegül a kis méhecske, 
AHg repül behimporozva. 

Nehéz felhőkből kibújt a nap, 
A tisztesfü kelyhe felragyog. 
Méz gyűlik, Zizeg a kenyérmag, 
A tájon vidámság árúd w&t: 
Szép a rend, mit az ember adott* 


