
szl6z Hitler mfrubszei. (St6-

Las k<itet impon6l6 ar6nyaival
rtilja azt a miiv6szetet, ame-
mzeti szocialista N6metoiszis-
l. s amelyik a Rirodalmat is
6s-Pirv Ldszl6 6llilolta iissze
6t 6s eleven riportcikkekben,
r6pz6miiv6szet alkot6ival foly-
rt6sek isrnertet6s6vel mutatja
riiv6szi c6lkitiiz6seket. Ezek a
'6lt6rj6k a monument6lis 6pl-
brAszat mozgat6 gondolatait,
a fest6szet 6s a sz6pen fel-
:aik- s gobelin-miiv6szet ir6-
ait. A kiitetet bdsdges k6p--
.tja, mely kdpr6ztat6 m6don
mffv6szi elhatiroz6sok meg-
'oosf 6s Speer lenviig6z6 6pI-
lc gig6szi szobormrivei, Kolbe,
ker szinte klasszikus tiszta-
rttiik a konstruktlv fest6szet
1;ei minden szeml6l6t elgon-
r mriv6szet nagy k€rd6sei fe-
k fm: egy hatalmas n6p ilyen
r. A k6tet kiallit6sa m6lt6 a

(Szemes Elek.)

brgy: A maggar nemzetnek
EgEsz Eur6pa f ormdja d

ran. (Magyar Irodalmi Ritka-
z6m.)

t'6rgy a magyarsag szellemi
iz6 tartozik. Etet6bdl 6s mun-
l6shggal kilingol az a tiirek-
lradt nemzet6t a nyugati mri-
rnalira emelje. Onmrivel6Se.
gyar6nt ezt a nemes c6lt szol-
ban maradt munk6i k6ziil
e kett6 is kiad6sra keriilit a
kir. 6llami Bessenyei Gy<irgy
ndozfs6bAn, Vaida L6szl6 ta-
, mellett, Vajth6 L6szl6 .,Ma-
Ritkasfsok" cimii kitiind so-
egyik ,,A magllar nemzetnek

iz6l s a pogSny magyarsAg
zatos beilleszked6s6t t6rgyalja
erk<ilcstik vil6gSba Szent Ist-
5t6l Kflm6n kir6ly hal616ig.
isz Eur6pa formdja a Xl-dik
mel a tijbbi eur6pai 6llam
Ld 6sszefoglal6 k6pet ugyan-
z el6bbi munk6ban a pog6ny-
t6nys6g kiizdelme, az ut6bbi-
I 6s a cs6sz6rs6g hatalmr ver-
fejteget6sek el6te16ben.
Sessenyei felvil6gosults6gdra,
vsz6zaddal ezel6tt, a jobb6gy-
a paraszts6g nemzetfenntart6
. ,,Olyan a ti ktizsorsotok" -

moudja a parasztokr6l 
-, ,,mint a tenger)

melybe minden vIz visszafoly, mi bel6le ki-
ilgazik. A ti rendetek e f6ld<in minden, mert
ti vagytok minden rendnek sziil<ii, t6pl6l6i
6s elfogad6i. Erdernes 6s m6lt6s6gos paraszti
sors, szerencs's az a kir6ly 6s fr, ki meg-
ismerheti, hogy atyja vag-y." \'Iintha a mai
kor felismer6s6nek hangjAt hallan6k e r6gi.

' vasveretii ' szdvegez6sben' 
(Bard6cz Arpd.d.)

Csorba Gyiiz6z A hid panasza. Versek. (Janus
Pannonius T6rsasig.)
lvlSr 169 6reztiik fiatal k<il,t6 verseiben az

erriteljes ktilt6-egy6nis6g olyan sodris6t,
mint most Csorba Gy<iz6 versesk6tet6ben.
Ez a ti!zta, magasig6nyti, komoly k<ilt6-
egy€nis6g saj6tos ellent6t ingija k<iz<itt leng.
Egyfel<il biiszk6n, az 6rt6kes egy6nis6g dn-
tudathval 6s a mag6nyos f6rfi dacival 6vja
kiildn6llAsit a, vilirgt6l. Nemhi6ba gyakori
k6pe a test b6rfetiilet6riek vil6got kizhr6
szerepe: <inelhat6rol6 v6gya csak Istennel
hajland6 tirsasodni. I\I6sfel<il azonban ki-
egiszl16s, 16rs, gydng6ds6g uthn s6v6rog, s

a szerelem szine eltitt ellSgyul a leger6sebb
f6rfi is. Ez a kett<iss6g magyarSzza meg
egy6nis6g6nek t<ibbi ellent6t6t is: a kem6ny-
s6g €s a l6gys6g, a p6tosz 6s az iisszeszorf-
tott fog v6ltakozis6t, a nagyshg 6s kicsiny-
s6g pArhuzamos tudat6t, s a kiizdelmet a
fogl'at6kossAgi 6rz6s legy<iz6s6ro. Az ellen-
tdteket csak d h<isiess6g oldhatja f<il, amely
nemcsak a r6szabott sorsot vhllalja emelt
f<ivel, hanem kem6ny hangohkal leplezi el-
l6gyul6sait. Verseiben egy alapjfban v6ve
fhj6, t6r'stalan, lirai f6rfil6lek v6dekezik a
kiszolgfltatotts6g 6s a. sz6nalom ellen a
titsi6lagos kem6nys6g v6fijeivel. Csak utols6
ciklus6ban adja 6t mag6t gfttalanul az 6r-
z6snek, de mintha a cimmel 

- ,,Napl6-
f6szletek" 

- 
maga is j,ele2ni akarn6, hogy

itt leveti ,,a pfnc6lt, mit melle kiir6 csavart
az 6let".

Mindk6t viltozatban m6ly errbers6g t6rul
verseiben. K<ilt6szete igazi llra: <inkifejez6s.
Mag6t dalolja, g16g halottainak 6s elmult
szerelmeinek sz6p kultuszSban is; a term6-
szet, a t6j 6s 6ltaltban a kiils6 vil6g csak
mint az egy6ni probl6mhk 6rz6ki kifejez6-
eszk<izei vagy a hangulat kis6r6jelens6gei
tolulnak ftil verseibe. Vil6gos, m6lyen egy6ni
voltukban is ri16k-emberi mondanival6kat
vall ki, amelyek a mriv6szi kifejez6s sz6p-
s6g6vel p6rosulnak, j6t6koss6g 6s .nagyk6pii-
s6g n6lktil. Kiilt6i k6peiben eredeti sz6ps6-
gek villannak 

- 
kiildnris tehets6ge van az

elvont- 6rz6sek 6rz6kletes kifejez6s6re, 
- 

ri-
mei teltek 6s tisztik, biztos4n uralkodik a
formdn 6s a halk, a kem6ny, a kozmikus
ijlel6sri vagy szenved6lyes hang vAltozatain,
s ig6nyes m6g ,a szabadversben is. Ritka
kiilt6: fiatal l6t6re vflogatni isrtud term6-
s6b6l. Vil696t maga alakitota ki, Iegfeljebb
,I6zsef Attilira eml6keztet egy-egy dider96s
verse 6s nyersebb k6pe, s Dsida Jen6re


