
esszé, - ha még oly időszerű műfaja is kielégíthetné. A kis népek
hivatásának és Latin-Európa eszméjének hirdetése mellett Cs. Szabé
harmadik feladatát az Ady-Babits-Kosztol.ányi-Móricz nemzedék nagy
aemzeti klasszicizmusának elérésében vélí fellelni, Ez a szándék a
tanítvány alázatos szándéka. De vajjon szabad-e az írónak ilyen alázatcs
tanítványnak lennie? S hihetünk-e egyáltalán az ilyen alázat őszinteségé

ben? A tanítvány kötelessége, hogy többet adjon mesterénél, vagy leg
alábbis újabbat. És éppen Cs. Szabö egyéb művei nyujtanak biztosítékot,
hogy ezt az újat nagyobb izgalommal várhatjuk tőle, mínt akárki mástól.
Hisz az igazi alázat nem érheti be a mester szolgálatával: a szolga min
dig gőgösebb, mint az úr! Ma szükség van az esszére s ez a szükség, de
egy bízonyos irodalompolitika önkénye is éppen a nyugati műveltségű,

"urbánus" nemzedékre osztja ki az "esszeísta" szerepét l Márpedig az
esszé, mint legkevésbbé tiszta műfaj, a leghervadékonyabb is: a jövll
ismét csak a "tiszta" müfajoké lesz, vagyis a novelláé és regényé, amint
azt már egy új nemzedék munkássága is csakhamar hirdeti! Cs. Szabó
tanulmányait tehát, még a legszebbeket is, azért szeretjük, hogy csak
annál türelmetlenebbül várhassuk novellait vagy éppen regényét.

Sil/ér l silHim.

BÁRÁNY TAMÁS:

SZERENÁD
ö, töltsd meg értelemmel
Széthulló napjaim!
Olyan magányban élek
És úgy feszít a kín.

*
Magányt kerestem eddig és
Tudom már, nincs vigasz:
Társsal is szörnyű néha, de
Magányban mindiz az!
Bevallom, eddig untatott
Minden: társ és magány,
Ember vagyok és ízga láz
Hajt új s új vágy után.

Tudom, e lázarn balga és
- Nevess csak! - gyermekes.
De nézd, amint a ciklon is
Pusztít, mást nem tehet.
Bennünket is lényünk kemény
Benső parancsa int:
Nem élhetünk, csupán saját
Törvényeink szerint.

Törvényem engem is megírt,
Hisz minden írva van.
S ilyennek írt! - Egyik siet,
A másik lassudan
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Ballag, vagy árral viteti
Magát, de mind halad: 
Én így közelgek im, feléd:
Rohanva, ingatag.

Hívsz, messzí kikötő. S amint
A megpróbált hajós,
Kinek vítorláiát vihar
Veri s vad, csattogös
Szelek cibálják s nyílt vizen
Hánykódik, mégse fél,
Hisz árbocának ártani
Nem tud se jég, se szél.

S a vad vizeken lehorgonyoz,
(Homok se kell neki),
Mert vasmacskáját nem le, de
Az égbe fel veti.
Felvágom én is horgonyom
Bízón az égbe és
Feléd tekintek. Rámhajolsz
S szemünk magasba néz.

*

Lásd oly magányban élek,
És úgy feszít a kín;
.TöJ.j, s töltsd meg értelemmel
Széfhulló napjaim!


