
egyike volt a Kr. e. V. század görögségétöl mythosként kipróbált és elfogadott
meneteknek: és ha ennek a legemberibb népnek az approbációit eddig szinte
minden esetben nekünk, az egész művelt világnak is, helyeseknek kellett talál
nunk, nem lehet kétséges: A hősnek vagy hősnőnek a görög "menete", aki a
természet isteni törvényét tisztelve, élete árán is túllépi a zsarnok önkényes
törvényét, olyan általánosan emberi, hogy· bármikor, bárhol, amíg emberek
leszünk, megfelelően kimondva, rezonální és költői élményt fog. jelenteni. Külö
nösen pedig: hic et nunc, ahol és" amikor eddig elképzelhetetlen méretekben
lett aktuális a testvéri szeretetnek és halottat tisztelő kegyeletnek. a "nem gyű

löletre-, csak szeretésre-születésnek" ez az aktiváló heroinája: Antigoné. S eny
nyiben - azt hisszük - a költészeti létjogosultság szempontjából is, ami min
dennél magasabb szempont. mind a szóba-öntő Mestert, mind a művészettel tol
mácsoló fordítóját. mindenféle kétségekkel szemben, teljeséggel sikerült igezol
nunk. Aki Sophokles Antigonéjának kipróbált effektusát máma, nekünk, méltóan
tudta megszólaltatni, az a legkétségtelenebb közvetlen, sőt annyiban közvetett
szolgálatot is tett az örök költészetnek, amennyiben - akaratlanUl - némi
csendet parancsolt a "zavarosban" túlhangos értelmetlenségnek s bizonyos sze
rénységre inthette a viszont túlértelmes Perrault-versek költőít,

Maró t Károiy

KÖNYVEK
LA GRANDE EPREUVE DES DE

MOCRATIES. (A demokráciák nagy
kísérlete.) Juli~n Benda könyve. 
(Sagittaire-kiadás.)

J. Benda, "Az írástudók árulása"
című művéről nálunk is jól ismert,
népszerű filozófus-író a német meg
szállás alatti kényszervisszavonultságát
egy délfranciaországi faluban arra
használta fel, hogy a világháború fo
lyamán .viharzónába került demokrá
cián elmélkedjék, s alapelveit könyv
ben dolgozza ki. Műve először New
Yorkban látott napvilágot 1942-ben,
majd a felszabadulás után, 1945-ben,
Párisban is megjelent.

Az első fejezet a demokratikus
alapelvekről szól. Ezek legfőbbjét az
emb,:ri személy tiszteletbentartásában
jelöli meg, egyrészt a polgárok egy
másközötti . viszonyában, másrészt a
polgár és az állam, valamint az álla
mok egymásközti kapcsolatában. Sze
rinte a polgárok egymásközötti viszo
nyának főszabálya abban a spenceri
elvben áll, hogya demokratikus társa
dalom tagjai egym!s sérthetetlenségé
nek megóvása érdekében kölcsönösen
korlátozni hajlandók tevékenységük
körét. A demokratikus állam viszont
- a fasiszta felfogással ellentétben --:,

az egyének kedvéért van, nem az
egyének vannak az állam kedvéért.
"A demokrácia lényege szerint indi.
vidualista" - írja Benda. Az állam az
ember szabad - szellemi és erkölcsi
- lényét tartja tiszteletben, nem pedig
,;végzetszerű" - faji és testi - valö-"
ját; megengedi az elit-kiválasztódást
és a boldogságra való egyéni törek
vést, biztosítja az egyének részvételét
a kormányzásban,villamint a vita és
az ellenvélemény szabadságát. Az álla
mok egymásközti viszonyában új nem.
zetközi erkölcs elvét hirdeti, és elítéli

. a macchiavelizmust. Szellemi sikon 11
demokrácia értékei abszolútak; függet
lenek a pillanatnyi érdektől. erkölcse
formális, vagyis a lelkiismeret páran
csa határozza meg, nem pedig a ta..
pasztalati eredmények.

A második fejezet történeti kereszt
metszetet ad. A demokratikus alapel
veket két forrásból eredezteti: a sokra
tesi és a krisztúsitanitásból, s törté
nelmi megvalósulásáik ismertetését az
zal fejezi be, hogy az igazi demokrá
cia még sehol sem valósult meg tel
jes mértékbeh, "Az igazi demokrácia
megvalósulása még előttünk 'van, nem
mögöttünk.' .

A további fejezetek azokról az el~

185



tévelyedésekről. vádakról és belema
gyarázásokról szólanak, amelyek Benda
szerint meghamisítjék az igazi demok
rácia eszmekörét. Jlyen visszaélés tör
ténhet az individualizmus elvével (ha
az egyén megtagadja a kötelező kö
zösségi áldozatokat, vagy ha minden
tekintélyt visszautasít, ha az osztály
érdek fölibe kerekedik a nemzeti ér
deknek, ha a külpolitikát alárendelik a
belpolitikának, stb.), a nemzeti szuve
rénitás elvéveI (ha pl. a parlamentá
ris tényezők hatalmi befolyást gyako
rolnak a végrehajtó hatalomra), az'
egyenlőségi elvvel (ha pl. a tömeg
ellenáll még a személyes érdemeken
alapuló elit-kiválasztódásnak is) s a
demokratikus elvek sérthetetlenségé
nek elvével ("Inkább a nemzet vesz
szen el, mint egy ezek közüll"], Eze
ket· g.z elveket viszont a következő 01- .

"dalekról' éri támadás: a hódító szellem
oldaláról (fasizmus, antiszemitizmus),
az egyházi szellem részéről (a szabad
vizsgálódás szellemének korlétozása],
az osztályszellem nevében. (marxíz
mus) és a művészí elv jegyében (a
képzelet és az architekturális társada
lom igényeinek elhanyagolása miatt.
Viszont tévesen magyarázzák bele a
demokrácia fogalmába a hamis libera
lízmust, amely szerint a demokráciá
nak még a maga létét veszélyeztető

tevékefíységeknek is szabad kezet kel
lene biztosítania, - a hamis pacífíz
must, amely a ·minden áronval6 békét

.követeli, holott a' demokráciának a
maga létét és elveinek fenntartását

.többre kéll· becsülnie ai 'emberi' élet
nél, - a hamis univerzalizmust, amely
egyenlő· emberi jogokat kiván azok
nak is, akik a maguk részéről nem is
merik el 'ezeket a jogokat -, és a ha
mis racíonalízmust, amely kétségbe
vonja .azt a jogot, hogy a demokra
tikus alapelveket vitán felülállónak
jelentsék ki.

Az utolsó fejezet fölveti a kérdést:
mi a magasabb filozóliai értéke a de
mokratíkús -alapelveknekt "Vajjon ér
dekében áll-e az emberiségnek, hogy
ez a' rendszer elterjedjén a földön?"
Benda dilemmával felel a kérdésre:
"Ez a kérdés gyökerében azt jelenti,
hogy az emberiség' hatalmas akbr-e

lenni, avagy erkölcsös", vagy más szé
val: "az emberiség a szervezettséget
kivánja-e megismerni, avagy az egyénI
szabadságot?" A demokrácia és a ke
reszténység viszonyáról ezeket a n
gyelemremélt~ sorokat írja: "Az igazi
istenhivő . .. tudja, hogy a demokrá
ali, minthogy a földről való, nem va
lósithatja meg az abszolút jót ... Mé
gis kivánni fogja egy olyan rendszer
győzelmét, amely - ha nem is mentes
az élettel velejáró gyarlóságtól -, leg
alább nem emeli értékké. nem vallja
az élet vaJJását... Minthogy az em
beri természet kettőssége levethetet
len adottság, a filozófus elme csak az
olyan rendszerekben reménykedhet,
amilyen a demokráciával ebben is
hasonló kereszténység, - amelyek az
Emberben csak az isteni részt magasz
talják, sha nem tudják is kiküszöbölni
sajátosan emberi természetét. legalább
abban megakac;l.ályozzák, hogy önma
gára büszkén cselekedjék, és teljes
mértékben kifejtse gonosz hajlamait".

Benda minden művének ötletében,
józanul világos kidolgozásáb'an és
tiszta stilusában van valami népszerű

vonzóerő, de ugyanakkor valami racío
nalista elvontság, hűvös formalizmus
is. Az értelmes olvasó szivesen élvezi
logikus eszmevezetésének szellemi épü
letét, de eleve el kell készülnie arra,
hogy egyéni értelmezést kap a témá
ról. Áll ez a demokráciáról szóló
könyvére is. Kétségtelen érdeme- Ben
dának, hogy benne végre akadt valaki,
aki egységes, teljes rendszerbe fog
lalta a demokráciával kapcsolatos kér
déseket, még akkor is, ha e kérdések
megvilágitása esetleg téves a részle
tekben. 'Benda demokráciája erősen ka
cérkodik a Ííberalízmussal. mint ahogy
ő maga is sokkal' inkább liberális, mint
amennyire' demokrata. Felfogása a de
mokráciának ú. n. "nyugati" formáj á
hoz áll közel, szemben a keleti értel
mez ésű népi demokráciákkal, s azt is
merőben racionalista módszerekkel kö-

, zeliti meg, az anyagi, gazdasági ténye
zőkről szót sem ejt. (Könyvét is mes
terei, Kant és Renouvier szellemének
ajánlja.) A demokrácia míbenlétéről és
jellemzőiről felvázolt felfogásával azon
ban csak akkor volna érdemes' vitába



szállnunk, ha ehhez kellő terünk lenne,
l! ha nem az volna korunk sajnálatos
tapasztalati ténye, hogy a demokrácíé
nak annyiféle értelmezése van, ahány
párt, világnézet, sőt lassanként ahány
politikus küzd e' szép eszme nevében;
hiszen még az egyes pártokon belül is
attól függ az értelmezés, hogy a páf,t
melyik jobboldali vagy baloldali ár
nyalatáról származik. Nem hisszük,
hogy Benda értelmezését akár csak egy
jelenlegi párt is elfogadná teljes egé
szében. A marxi álláspont kétségkívül
mereven elveti a "formális demokrá
ciának" olyan épületét, amely racio
nalista alapokra épít, megveti a töme
get, és a Marxtól gyűlölt absztrak
ciók, a "divinizmus" jegyében szól ab
szolút értékekről; de már történeti
szempontból is csak kigúnyolhatja az
olyan értelmezést, amely .a demokra
tikus alapelveket Sokratestől és Krisz
tustól eredezteti. A keresztény felfo
gásnak viszont nyilvánvalóan kifogá
solnia kell az olyan nézetet, amely a
demokrácia egyik 'forrását a keresz
ténységben ismeri ugyan el, de ugyan
akkor a jelenre vonatkozóan túlságo
san egyházi hatalom ldzárásának szük
ségességét hangoztatja.

Benda könyve arra' is rávilágit,
hogy a demokrácia kérdésében ís
mily tragikus a különbség a racioná
lis úton levezetett elvek és a gyakor
lati megoldás lehetőségei, egyszóval
az elv és a gyakorlat, az eszmény és
á valóság' között, és hogy' a demokrá
cia problémáinak klasszikusan racio
nalista felvetése milyen dilemmákat és
félmegoldásokat von maga után. Csak
egyetlen példát említünk erre. Legbő

vebben kidolgozott fejezeteinek egyike
a béke és háború kérdését fejtegeti, s
bár kijelenti, hogy "a demokrácia nem
humanitárista",mett nem a háború té
nyét ítéli el, hanem' a háború szerel
mét, tehát egy erkölcsi állapotot, és a
békének a nemzetközi szerződésekre és
(I szankciók működtetésére alapított,'
szerinte 'egyedüf helyes jogi' fogalmát
szellemesen megkülönbö'zteti a nagy
tömegek érzelmi békeelképzelésétől.

amely az, embertársi szeretettől várjá
li' béke' Ienntertését-' a problémát nem
tudja megnyugtatóan megoldani. Alain-

ANTHOLOGIA HUMANA. Otezer
év bölcsesége. Hamvas Béla. - (Egye~

temi nyomda kíedása.)
Carlyle írja valahol:' "Az értéket

nem az dönti el, ami a föld színe fölött
'van, hanem az, ami alatta", Ez azt
jelenti, hogy kétfajta történet vant Az
egyik az "együgyű" történet, mely a
föld' színe 'fölött zajlik le S' melyet mi
világtörténelem néven ismerünk. Ez
azonban csak tÜnékeny látszat,' adat
halméaok, hevek, dátumok füzérbe fo
gai/a. A másik történet 8. {öld, a látszat
alatt húzódík meg, ez (1, gondolatok, az
eszmék, az é!Bberi Jobb rész története:
Ez az igazi" az' áldott történet. Mert mi
más eza jóbb rész, ha nem az évezre
dek' óta tűnődő, csodálkozó,' csendben
építő emberi elme bölcsesége?! Mát '(1

Stagirita tudja ugyanis, hogy az' embe
rek azertkezdtek _filozofálni, mert a



rejtett okokkal rendelkező világ fel
ébresztette csodálkozásukat. Csodál
kozni,elmélkedni a végső dolgok fe
lett, a döntő kérdésekre feleletet- ta
lálni, -:.. ez a filozófia, az áldott törté
net.

Carlyle párhuzama a kétfajta törté
netről adhatta az indítékot Hamvas
Bélának a kötet összeállítására. Vedd
és olvasd - mintha ezt mondaná -,
hogy megszeresd általa a bölcseséget.
Igen, a becses mű szerkesztője filo
zófust kíván nevelni" a2;. olvasóból.

Csodálatos szándék! Az együgyű

- Hamvas Béla szavával: - átkozott
- történet ez újabb szörnyű zökkenője

után ésak áhítattal fogadhatjuk e ne
mes törekvést. Platon a 'filozófusra
akarta bízni az állam, a népek kor
mányzását s ugyanezt akarták már a
messzi Kelet furcsanevű bölcsei is. S
lllilyen más lett volna a föld színén
játszódó történet folyamata, ha, ez a
magasztos akarat valósággá válik! Mert
a filozófus az örök jelen törvényei sze
rint rendezte volna be az életet, hisz a
jelen következő pillanata már a jövőé

s mert akkor egy Micheletnek sem kel
lene oly keserűen kifakadnia az embe
riség sorsa felett, mondván: "Gyűlöljük

és megvetjük egymást, mert nem tu
dunk egymás dolgairól". Ime, ez az át
kozott történet valamennyi katasztró
fájának míndenkor egy magja. A böl
cseség áldott történetének foglalata
azonban egészen más. Ezt tanítják a
végső dolgok felett ámuldozók: Igaz
'ságI S ők tis:z;tában vannak azzal ís,
hogy akí az ig"zság felé közeledik, az
közeledík a szeretethez, a mások meg
értéséhez, megbecsüléséhez, közeledik
az emberhez. Ennél 'többre pedig te"
remtett 'Véges elme nem törhet, hiszen
aki a teremtmény-ember problematiká
ját - annyira-amennyire - ismeri, to
vább húzhatja az összefüggés szálaít a
világegyetem, a teremtés és - a Te
remtő felé. Nagyszerű perspektíva! Ha
tásárá az elmélkedő elveti magától at
átkozott történet erőszekos fegyvereit,
hogy áz áldott történet erőszaknélkűli

eszközével' szerkessze tovább az emberi
bölcseség tervrajzát. Az erőszaknélkü

Hség, igen, ez a bölcseség szerszáma.
Gandhi a' tökély egyik állapotának is
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nevezi, amely felé az emberiség tuda
tosan, vagy öntudatlanul természettől

fogva halad. Erőszaknélküliség és böl
cseség, bizonnyal e~ ama boldogság,
amit idáig az emberiség hasztalan haj
szolt.

Egyszer azt olvastam valahol, hogy
a filozófia történetéről irott könyv iz
galmasabb olvasmány a legvérfagyasz
tóbb detektivregénynél. Ez így is van.
Mennyivel érdekesebb azonban ez az
Anthologia humana, melyben nem a
historikus magyarázza a gondolkodó
kat, hanem a gondolkodók maguk be
szélnek. S a kötet összeállítójának jó
voltából kevés kivétellel a bölcsesé
gükre legjellemzőbb tételeket mondják
el. Ilyen nem kívánatos kivétel többek
között a Lenin-idézet, melynél sokkal
lényegesebb s a bevezetővel nem ellen
kező szövegrészt találhatott volna
Hamvas az orosz gondolkodó széles kí
terjedésű és sokrétű művében. A kép
teljességének kedvéért a kritikus fel
vetheti továbbá azt a kifogást is, hogy
a XX. század antiintellektualista áramá
nak kétségtelenül klasszikus kifejező

jéről, Bergsonról a szerkesztő meg
feledkezett. Pedig az ő szemlélete ki
kezdés az áldott történet könyvének
lapjain. Ugyanígy mellőzte Proustot s
a nem' kevésbbé mellőzhetetlen Una
-munót is. De tallózhatnánk az előbbi

korok szemelvényei között is. Kurtított
volna inkább a racionalisták hosszadal
mas s kevésbbé megkapó szövegeín. E
simítandók azonban nem csökkenthetik
a kritikus elismerését,' azzal a megjegy·
zéssel, hogy a lelki életet élő olvasó
nak nem jelent oly nagy ujságot e mű,

mint másnak, hisz a keletiek bájos, bár
dadogó poézise és a felvilágosultak
okoskodása helyett az egyetemes ke"
reszténység zengőnyelvű, elmélyült !Í
hatalmas kontemplációs anyaga áll
rendelkezésére. Ebből pedig Hamvas 
műve terjedelmének megfelelően 
cum grano salis vesz.

Bevezetőjében a kötet szerkesztője

használati utasítást is ad: "A könyv •..
minden móndatával újra kezdődik és
újra befejeződik,... lapozni való és ott
kell kezdeni, ahol kinyiHk... szövegei
ugyanis nem vaktában idézett szép
részletek, még csak nem is bölcs taní-



tások, hanem: meditációs objektumok".
Helyes ez a módszer, de talán célra
vezetőbb, ha előbb végigolvassuk és
aztán lapozunk benne egy-egy mon
datért, hogy felette kedvünkre elmél
kedhessünk. Naponként - egy mon
datértI Megérdemli a fáradságot. Igy
egyrészt feltárul előttünk az emberi
bölcseség panorámája, másrészt talán
talán jobbak leszünk általa!

Dénes Tibor

ESZTER KONYVE. Végh György. 
(Egyetemi Nyomda.)

Fiatal költőink között egyik sem ké
szült oly módszeresen a halhatatlan
ságra, mint Végh György. Pontosan
számontartja minden kisebb-nagyobb
művét, első versköteteit viszont ked
ves tudatossággal "korai költemények
nek" nevezte el, és egy életre szóló
költői programot szedett listába ben
nük. Mintha ezzel is jelezni kivánta
volna, hogy valami nagyra, többre ké
szül, amiben valóban nagyszabású-ön
magát fogja adni. Az olyan költöi al
katnak ugyanis, amilyen az övé, nem
könnyű eljutnia önmaga kifejezésére,
mert folyvást küzdeníe kell az eredeti
ségért: a fölényes verselő-technika ra
gyogó, de veszedelmes utánérző képes
séggel párosult benne, amely folytono
san reminiszcenciákat; stílus- és hang
utánzatokat kevert bele saját tiszta
dallamába. Ez nála a fejlődés egyedül
lehetséges és egyedül egészséges útja
volt: egyrészt ujjgyakorlatokkal, futam
próbákkal tökéletesíteni kifejezőképes

ségét, másrészt ,,~iirni" magából az elő

döket és rokonokat, hogy végül tisztán
csendüljön a saját-hangja.
, Új kötetében mintha olykor már ez

a saját-hang szólalna kristálytisztán,
bár másutt még mindig reminiszcen
ciákkal vegyest, magában véve is sajá
tos kevertséget ötvözve eggyé: egy
középkori áhítatos szerelmi trubadúr
hangját Villon-i merészségekkel és Jó
zsef Attila-í kozmikus igényességgel,
romantikkús szerelmi pátoszt modern
hangszereléssel, a szerelem primitív,
naiv bájaitól a követelő és fenyege
tődző szenvedélyig. Ez a szenvedély
azonban, úgylátszik, önmagává égette
a mások modorában bravúroskodó fia-

tal kísérletezőt, s ez lesz e kis kötet
jelentősége fejlődésében: Végh György,
a csodagyermek, íelnötté érett benne.

A kötet harminc verse egyetlen
gyorslejáratú szerelmi ihlet terméke:
"változatok egy témára". A változatok
a költői szerelmek szokványos grafi
konján cikáznak végig, az esdeklő

kezdettől a forró eggyéolvadáson át a
gyors elvesztés lehangolódott epílógu
sáig. De nem ez élmény folyamatának
keresztmetszete és lélektani igazsága
a lényeges benne - nem amolyan Gé
raldy-féle szerelmi napló ez, s nem is
a kedvest ájuldozva magasztaló Éne
kek Éneke (bár a sorok mögött lassan
testet, alakot 'ölt e szerelem médiuma
is) -, hanem először is az a merész
ség, hogy egy ilyen vajudó történelmi
korban, az időszerűségekkel tüzdelt
költészet évadja idején éppen szerelmí
versek egész kötetével lép a nyilvá
nosság elé. Ime, egy ifjú költő, aki ma
is az ősi rajongásnak él, újra ünneppé
avatja "e bírhatatlan bolygón" az ön
feledt érzelem pillanatait, és ismét bát
ran becsületet szerez a szerelemnek,
amelyről már csak finom öngúnnyal,
fölényes, verizmussal vagy semlegesítő

intellektuális elvontságokkal mertek
írní a fiatalabb költők, A kritikus
hiába róná meg e magatartást: a költő

nyilván vállalja érte a felelősséget. Lé
nyeges továbbá a kötetben az a gyer
mekien tiszta csengésű, igazi ,lírai
hang, amely olykor a lélek legzengőbb

mélységeíböl tör elő megkapó őszin

teséggel és kedves túlzásaival: egy fia
Jal költő hangja, aki a való világ ro
kontalan emberi·magányában az üdvö
zítő szerelembe. egy női testbe kapasz
kodik bele, amelyben megtalálni véli
a kétségbeesetten vágyott társat,. az
anyát. ;,Nincs senkim kívüledl Hozzád
menekszem: 'légy nővérem barátom
vagy anyám. .." Az ő szerelmében is
van valami József Attila forró anya
ölbe-vagyásébóh átadja. magát neki,
mert tudja, hogy kallódó életének az
ad értelmet és méltó hangszerelést, de
benne önmagát dédelgeti.

S lényeges végül a kötetben az a
bizonyosság, hogy Végh György leg
igazibb költői vonása és képessége
csakugyan: a könnyedség. Először is a
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verselés, édes könnyedsége bűvöl el,
amely előtt nincs nehézség, s amely a
mázsás mondanivalókat vagy vaskos
képeket is éterien pilleivé vagy pe
helyszetűvé avatja kedvenc ritmusá
nak, a' játszi jambusoknak és vidám
anapesztusoknak szökellésében. Köny
nyedségének máslk forrása a kép
teremtő fantázia: a könnyedség, ahogy
érzéstartalmaíhoz 9sztönösen megleli a
találó, költői liépet, f.ordulatot, a pátosz
nélkül is ragyogó-kifejezést. Ennek a
kettős könnyedségnek vannak előnyei:

és vannak veszedelmei. A konvencio
nális érzelmi tartalomnak,' a szerel1:b.i'
költészet banalitásainak ez a fordula
tos kifejezés és verselőkészség adja
meg az- eredeti csengést, az újat
mondás szuggesztióját. Ez az a varázs
lat, amellyel a költő közösségi érde
kűvé tudja avatni legszemélyesebb
magánügyeit. Ez biztosítja a vers sima
folyását: ami másnál hézagpótló tölte
lék-sor volna, Véghnél lág~an folyó,
szinte észrevehetetlen áthidalás. Ez
veszi élét a felhasznált szerelmi szótár
merészségének, ez oldja föl lengeségé
vel verseit attól a fülledtségtől, amely
oly gyakran velejárója az efféle sze
relmi kettösöknek. De e könnyedség
ringatásában maga az érzés is, bármily
mély él! őszinte, elveszti komor súlyát,
varázsvizében a szenvedés is köny
nyűvé, sőt édessé válik ("Mi már tud
juk: mily jó a szenvedés - s hogy
szenvedni olykor nem is nehéz .. ,"J, és

SZINHÁZ
A SZENTMISE TJTKAI. Calderon

misztérium-drémája.
Megfogalmazható-e az emberi ki

fejezés 'eszközeivel és főként a dráma
megjelenítő nyelvén a kinyilatkoztatás
természetfeletti tartalmat Erre a kér- ~

désre az egész középkoron keresztül
igenléssel hangZik a válasz Hroswitától
Calderonig, a misztérium-<Írámák tarka
és változatos sokaságán át. Calderon
már csak a bevégzettséget, a műfaj
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tragikus hatásról szó sem lehet, bár a
szerelem tragikus véget ér.

Igy válik Végh György az "angyali
költők" rokonává, nem a téma vagy a
magatartás, hanem a hang jóvoltából.
Újabb líránk megajándékozott néhány,
aI!Jllyali költővel, s bár furcsán hangzik
együtt' emlegetni őket, egymás mellé
kivánkozik nevük: Dsida Jenő, Weöres
Sándor, Tűz Tamás és' Végh György.
Köztük Dsida az elégikus, mártiri an
gyal, Weöres a szikrázó, tündéri Áriel,
Tűz Tamás a tiszta l/ihelletű lelki ben
sőségesség szeráfi költője, Végh a "rea
lista angyal", a könnyed, gyermekien
bohém költő, aki a vers kedvéért a rea
lizmus síkján is megéli a földi kalan
dot. Úgylátszik, nem mellékesen költő,

mínt mai társai legtöbbje. életének és
napjainak értelme az, hogy költő, s
magánélményei is csak a lirában, a ki
fejezés útján válnak igazán életté, ez
az, ami a puszta JétbőJ az igazi éJetbe
emeli. Nála nem sorsszerű élmények
lecsapódása a líra, hanem a vershez
kell az élmény.

Éppen ezért míndig tudnia kell, hol
tart költői útján, E' kötetének jelentő

sége - ismételjük - az, hogy benne
már a felnőtt, kiérett férfihang szólal
meg a játékos csodagyermek és mese
költő lantján. Még mindig nem legma
gasabb csúcsa tehetségének, de kö
moly, szép kötet szűkkörű ihletében is.

Makay Gusztáv

csúcspontját jelzi, tudatosan művészi és
spontán-áhítatos elemeivel együtt.

Calderon a műfaj kiaknázásában
ugyanazzal az alázatossággal jár el,
rnínt a scholasztikusok a filozófiában,
az, építészek, a festők, a faragók, a
képzőművészetekalkalmazása dolgá
ban, hogy t. i. az emberi értelem, érzés
és' alkotásvágy l'egjavát az Isten dicsőí

tésének szép szolgálatába állítsek. A
műfaj csak illusztrációnak számít ebben




