modorat akartam hangsrilyozni, s azt tal6ltam kibcikni, hogy a fel-

6s aszk6tikus elsziintsdg6ban. Nem a zerte, hanem a gondolat

fel6l

t6teles m6d m6g nyelvtani form6jdban sem fordul el6 n6la,Gy6z6

indul neki a versnek; 6s els6sorban nem a viliigban n6z

sz6t,

csak egy verssor6t idCzte szelid mosollyal: ,,Szerebr6lek m6g
erySzer l6tni..." Gondolom, szeml6letes p6lda mindk6t irrinyban.

Magiit6l 6rtet6d6tt, hogy amid6n v6gre sikeri.ilt a

Sorsunk

anyagi alapjait biztositani, 6s effektiv tev6kenys6gbe foghattunk,
az els6 napt6l kezdve a t6rsszerkeszt6-mindenes munk6jdt
v 6gezte, mint valahdnyan.
Vdrkonyi Ndndor: Perg6 6aek.
Maguet1 Kdnyakiad6, Bp., 197 6.

R6nay Gydrgy

Csorba Gy6z6: A hid panasza

Csorba Gy6z6nek, az 6francia H6linant fordit6j6nak miisodik
"A hid panasza>>. M6ly, komor, magvas kcjlt6. Isten 6s halil
a k6t nagy 6lm6nye. <Borotva6len iill>, ki6brrindultan 6s makacsul, viaskod6 elszdnts6ggal perel az elmriliissal. Formiija nem
zengl nem dalof nincs szdrnya alir6j6nak; dohog, tdpreng, v6dol
6s tfn6dik. Srllyosra kalapiilt stt6fditomp6n gcircignek. igy ir
kcitete

hanem dnmag6ban. Lir6nk rijabban hajlamos a pongyolas6gra, s a
kolt6k e16 m6r-mdr esztdtikak6nt szabj6k: leg'yenek szorgalmasak
az ihletben 6s lust6k a fegyelemben; a versek oly kdnnyed6n 6s
b6ven patakzanak, hogy vizi.ik egyszerre csak lapos t6v6 reked s
mindig egyforma k6peket tiikroz. Csorba Gy6z6ben szerencs6re
semmi nincs ebb6l a divatos 6s nlpszerii lustas6gb6l. A felszin
helyett a m6lybe tor; ihlete nem szcikd6csel, medret vdj magdnak.

Akadnak botl6 sorai, - <norm6im elmentek veled, p6lddul, groteszk jelz6i, - <<rezge f6nyrr, <(nem-szeretem dolgoko, - s n6ha enged ery-egy laz6bb,6desebb, kiizhelyszerii hangulat kis6rt6s6nek; 6m ezek ink6bb kiv6telek. Egy6bk6nt m6rt6ktart6 s biztos, s a h6rom halott6l, akit sirat, m6r nem erySzer fdlemelkedik a
Halllho4 a szem6lyes ngy15l az eryetemeshez. Ugy 6rezzik, form6ban, - vary helyesebben tal6n mondataiban - zer6bb6, tomorebb6 kell v6lnia, befejeznie p6ld6ul mondat6t a str6f6val (mert minek a str6fa, ha a mondat mindig tulfut rajta?) - ebben
er6sebb fegyelemre szoritania mag6t. Hogy teltebben 6s ttsztdbban, - ne laz6n 6s elmos6dva - sz6Ijon verseiben az a szep,
m6ly emberi hang, igazi f6rfrhang, amelynekvlgzet6r6l 6s mag6nyoss6g6r6l legjobb darabjai besz6brek. "Te olaj vagy, mindenki
m6s viz>> - irla: 6gy 6rezzik, ilyen nem vegyiil6 olaj ahrdja; nemes az anyaga. M6ly, magvas, komor kcilt6, - mondtuk r61a.
Tegyi.ik hozz6'. ha nem is eg6szen kiforrott 6s higgadt m6g: komoly kiilt6, igazi kolt6.
Magyar Csillag,

Elek eztdn mint a gdp s mogorua
kozdny drad6
foly amain p dlcakdnt foro gu a
csak hagyom magam.

1943. 1.4. sz.

Neh6zkes, de sokszor 6ppen ebben a neh6zkess6g6ben van
6rt6ke. Abban, ahogyan egy-ery meglep6en val6s6gos k6pet tud
felvetni - mint az idl.zetben ezt: <<p6lcak6nt forogv a>> - vary
egy mdsik verse er6s v1gs6 str6f6\6ban:
"Hogy a borotva 6le is eld6lhessen s a hig - l6gben meg6lljak, mint aki
- bedsaa dll hasig.> Valami zord koz6pkori iz bujk6l a soraiban, sdt6t szineiben
z3

