Elhunyt Koroda Miklós
Hosszan tarló súlyos bcieeséit u tá n . szerdán. 89
éves korában elhunyt Koroda Miklós író. Temetéséről
később intézkednek.
A MAGVAU IHOK SZÖVETSÉGE,
\ MAGVAK NÉPKÖZTÁRSASÁG MŰVÉSZETI
ALAPJA IRODALMI SZAKOSZTÁLYA

A mű (az új regény) el
készült, alkotója pihen:
Immár örökre.
Hatvankilenc éves ko
rában távozott közülünk
Koroda Miklós, a mindig
derűs, anekdotazo itó és
barat.
A mű: a Gyönyörök
kertje, a napokban hagy
ta el a nyomdát, talán ar
ra sem jutott ideje, hogy
a könyv lapjai közül ki
szabadítsa a friss betűil
latot. Künk. az olvasókra
maradt ez a meghitt moz
zanat. s mi szívesen teszszük. különösen, ha tud
juk: a Bolondok tornya
folytatásai irta meg eb
ben a müvében — a kö
zépkori Budát, Mátyás
udvarát, a püspök-költő,
Janus Pannonius élet
sorsát örökítve meg a tő
le megszokott varázslat
tal.
Varázslattal, mi más
nak nevezhetném barok
kos nyelvi áradását (ar
chaikus izeit), nyelvének
zeneiségét, színes mese
szövését.
Származását,
|szellemi inaséveit ismer
ve természetesnek veszszük varázs tehetségét, ap
ja is (Reviczky Gyula ba
rátja) író. mellette olyan
..sámánok" ipéjik meg.
mint Krúdy Gyula. Ahogy
ö irta: ..a magyar literatyra konflis kocsisának
szegődtem.
abban
rpménykedve. hogy majdan

a Vörös postakocsi kerék.
mosója lehetek. Fortuna
kegyelméből oluan uta
sokra leltem, mint Tersonszky Józsi Jenő, Bor
da József. Tamási Áron
és a velem egyivású Hegedüs Géza."
Tudom, a szerénység
íratta le vele ezeket a so
rokat. hiszen neki is a
kóntlisban van lm ég ha
a sarokba is szorul) a he
lye. Ott. mert saiatos miivészegyéniség volt. még
okkor is. ha egyéniségét
inkább élő szóban méltat
tak. bírálói fukarkodtak
az elismeréssel.
Az említett kél utolsó
regénye mellett, minden
képpen ide kívánkozik: A
világ csak hangulat (Re
viczky életregénye). Meg
világosodott már (Batsá
nyi életregénye), a Látóhegyi asszonyuk. Az iro
dalom mellett (ebben is a
régi. jó hagyományt kö
vette) termékeny újság
írói munkásságot is foly
tatott: az új arcú hazát
keresztiil-kasul járva tu
dósított a változásokról.
Számos írása (legutóbbi a
közeli
hetekben) éppen
lapunk hasábjain látott
napvilágot.
További köteteit. írá
sait immár hiába várjuk.
Vesztése nemcsak az iro
dalomé. a Népszava ol
vasóié is.
T. M.

