
s a "Rongyszőnyeg" néhány darabját); említsük meg Weöres Sándor sugárzó,
levegős, fényes plein-air képeit, s néhány remekbekészült dalát, s idézzük ez
"igénytelenül" is legigényesebb kis remekek közül az "egy másik világ"
goetheien tiszta és mély két strófáját:

Egy másik világ küldö II engem,
hogy milyen volt, már nem tudom,
de tört sejtése visszafénylik
színek nélküli fátyolon.

S ahogy a föld sok látomásán
régi hazám nyit néha iést:
onnan túlról majd visszasejtem
az örömöt s a szenvedést.

Itt, a "megkomponált" versekben, - ahol legyőzi önnön hajlamát az el
ernyedésre - (s nem igyekszik ezt az ernyedtséget "filozófiailag" igazolni) 
Weöres Sándor nemcsak érdekes kisérletező, nemcsak sajátosan eredeti szín
foltja a modern magyar lírának, hanem nagy, igazi, tiszta és erős költő is. Ezek
a versek: nagy és nemes művészet, A többi? "A valóságon túlinak - reményte
len ostroma mindez.' Lehet benne egyéni hősiesség; de az egyéni hősiesség

még nem esztétikai érték. S bizonyára becsületesebb hősiesség költő számára
vállalni anyagát s anyagából alkotni remeket. mint emigrálni egy magaszötte
világ talán nem is mindig jóhiszemű s talán nem is minden blöfföléstől mentes
abrakadabrái közé.

Rónay György

KÖNYVEK
A REGÉNY ÉS AZ ÉLET. Rónay

György tanulmánya. (Káldor-ki-
adás.)

Az újabb időkben egész sereg iro
dalomnépszerűsítő kísérlet jelentkezett
irodalmunkban, külöféle irodalmi .,be
vezetések", nép- és korszerű irodalom
történetek, jelenkori irodalomismerte
tések, tartalmi összefoglalások és idé
zetgyüjtemények, átdolgozások formá
jában, részint őszinte irodalompe da
gógiai becsvágytól, részint üzleti él
dektől életrehívottan. Csaknem vala
mennyí kudarcot vallott. Vagy már az
alapötlet is elhíbázott és művészíetlen

volt - például Vörösmarty époszainak
"prózaiasítása", "regésítése" eseté
ben -, vagy a megoldás, a kidolgozás
volt gyarló, - például regények puszta
tartalomelmondásának sivárságában.
De nem is könnyű "irodalmat népsze
rűsíteni", úgy, hogy e népszerűsítés

hasznos is, igényes ís legyen, és az
irodalom, a művészet se vallja kárát.

Rónay György most körülbelül meg-

találta a sikeres megoldás egyik mőd

ját: kísérlete pedagógiai és irodalmi
szempontból egyaránt sikerült. Végre
egy író, aki már elveiben, könyvének
programmjában is tisztán és józanul
látja feladatát, s helyesen értelmezi áZ

irodalomnépszerűsítés lényegét, mód
szereit és lehetőségeit! Rónay művét

bevezetésnek szánja a magyar !"egény·
irodalomba. Anyaga: a magyar regény
százévi termése, a "klasszikusoktól"
a "Nyugat" második nemzedékéig, a
ma élők határvonaláig. Szempontja: az
irodalom és az élet, a regény és a
történelmi és társadalmi valóság ősz

szefüggéseinek fölfedése. Módszere: a
regények "tartalmának", meséjének,
cselekményének ismertetését ügyesen
köríti irodalomelméleti megvüégítás
sal, esztétikai és szociológiai szem
pontokkal. sőt kritikával is, helyen
ként idézetekkel a műből és a haszna
vehető kritikai irodalomból. Műve igy
az intelligens tartalomelmondás, az
az eszményi szövegmagyarázat és az
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olvasás művészetébe való, szemponto
kat nyujtó bevezetés harmonikus
együttesévé válik, s egyúttal a ma
gyar lélek és társadalom történeti ala
kulásának keresztmetszetévé is, az iro
dalom vetületében, A regények puszta
ismertetésén kivül a hátteret is meg
rajzolja irodalmunkhoz. Ez a háttér 
a ma uralkodó szociológiai irodalom
szemlélet szerint - döntően alakította
a regény fejlődését. Rónay a gyökeréig
nyúl le, ahol a történelmi és társa
dalmi pillanat nemcsak illusztrálja és
magyarázza, hanem részben meg is
szabja - az egyének változatain ke
resztül, az írói egyéniség hozzáad/lsá
val - az irodalom skáláját és lehető

ségeit. A kötetbe fölvett 32 iró 53 re
gényének mozaikjából - ahogyan a
témát, az alakokat, problémákat föl
fejti - minden történelmi vagy szo
ciológiai tanulmánynál világosebban,
szuggesztivebben alakul ki a magyar
lélek - és kicsinyben a magyar tár
sadalom - százados fejlődésének osz
szefüggő képe.

Rónay fejlődésvázlata dióhéjban az,
hogy a magyar regény Fáy és Jósíka
jelezte előkora után a reális reformo
kért küzdő társadalmi helyzetnek meg
felelően Eötvösben és Keményben
megvolt az egészséges és nagyszabású
kezdeményezés a Rónaytól pártfogolt
magyar realizmus megteremtésére. E
kezdet után következett - a szabad
ságharc utáni "zord évek árnyékában"
és a századvég szétzüllő társadalmi és
irodalmi életével párhuzamosan - a
mult század második felének kísérlete
zése illuzionista romantikával, natura
lizmussal, anekdótikus regényformával,
tézis- és riportregénnyel. Végül a XX.
század a realizmus és az irodalom és
társadalom szerves egységének Jegyé
ben megteremtette a magyar regény
virágkorát. Rónay tehát nagy vonalak
ban úgy látja, hogy regényirodalmunk
újabb fejlődése lényegében visszaka
nyarodás a nemzeti klasszicizmus esz
tétikai és szociális elveinek irányában.
Ez a váz persze kissé sematikus é~ té
teles - főleg azért, mert a vissza
kanyarodás csak újabb regényírásunk
egyik ágára áll, a többi ág továbbra is
megmaradt kisérletezőnek -, de nagy-
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jában elfogadható. Részleteivel vitába
szállni legfeljebb aprólékos biráiat ke
retében volna érdemes.

Az az anyag, amelyen Rónay ezt az
alakulást bemutatja, nem teljes, de ezt
ó maga is tudja. Nemcsak olyan nagy
regények hiányoznak belőle, mint a
"Halálfiai", hanem kimaradnak Lackó-,
Móra-, Surányí-, Oláh Gábor-féle irók
is. Cserébe viszont egyík-másík írónk
tól 2-3 regényt is ismertet, s egész
sereg kevésbbé ismert, de jellemző re
gény átható elemzését is kapjuk (As
bóth János, Toldy István" Iványi
Odön, Lovik Károly, Török Gyula,
Cholnoky László, valamint Reviczky
Gyula, Juhász Gyula és Füst Mllán
egy-egy regénye). Nagyobb kár az,
hogy a regények sorozatát kissé mes
terkélten lezárja Kassákkal. Igy a
"virágkorból" csak az első szakaszt
öleli föl, s kiszorul Tamási, Márai, Zi
lahy stb., viszont az élők közül már
benne van Kassák, Tersánszky, Füst
Milán, Az újabb irók hiányát nem
szerkesztési szempontból fájlaljuk, ha
nem azért, mert róluk is érdekelt volna
Rónay ismertetése. A könyv a regé
nyeket szigorúan megjelenésük időbeli

sorrendjében sorakoztatja föl. Ez rész
ben természetes, mert ha nem össze
függő regénytörténetet akar adni, az
egyes műveket valahogyan el kell ren
deznie; de más szempontból kevéssé
szuggesztiv ez a beosztás, mert a me
rev időrend merőben különnemű mű

veket sorol egymás mellé, s igy a re
gények természetes csoportosulása nem
érvényesül, s főleg az egyes korszakok
elé írt bevezetések gyengülnek .rueg a
vegyes dokumentációval.

Az olvasónak általában az a be
nyomása, hogy a kötet messze túl
nőtt az irodalomnépszerűsítés felada
tán. Egyik-másik regénynél [pld,
"Az a hatalmas harmadíkv-nál) ez el
méleti anyag, a "körítés" szinte el
nyomja magát a művet. A szerző nyu
godtan megírhatta volna a vaskos kö
tetben a magyar regény és szépprózaí
stílus százesztendős összefüggő fejle
déstörténetét is, - és halálos kár IS

lenne, ha nem irná meg, irodalomtörté
netírásunk felfrissítése, a művelt olva
sók és az iskola egyűttes javára. Ki-



tűnő részlet-észrevételek, találó meg
fogalmazások vannak benne ehhez a
megírandó magyar irodalom- és stílus
történethez (pld. az anekdótikus re
gényszerkesztés és stílus, a passzív
rezisztencia újszerű értelmezése stb.),
Amellett Rónay műve a legmaibb íro
dalomszenilélet szellemében fogant.
Nemcsak alapvető szempontjában 
az írodalmí és társadalmi fejlődés szer
ves összefüggéseinek szemmeltartásá
ban -, hanem részletmegállapítások·
ban is [pld, a realizmus és naturaliz
mus mai értelmezése stb.), Ami mai
irodalomelméleti írásainkban nagy szó:
műve megtámadhatatlan a legkorsze
rűbb társadalom- és irodalomszemlelet
sikjáról is, mégis anélkül, hogy diva tos
túlzásokba esnék. Szemléletének meg
győző volta éppen abban rejlik, hogy
az ő elemzéseiben ez a szemlelet 
bár minden részletben makacs követ
kezetességgel alkalmazza, a mai poli
tikaí felfogásnak megfelelő elví és ví
lágnézeti következményekkel együtt
elveszti vaskalapos merevségét és

- droktinér rigolyásságát: könyeddé.
életszerűvé, hihetővé, - szinte köl
tőívá válik. De Rónay meg is töltí a
szellem, lélek és költészet lehelletével.
A szociológiai elveket össze tudja
egyeztetní a művészí szempontokkal.
a szociológiai mérlegelés kedvéért nem
mond le az esztétikai igényről. Sót:
minél közelebb kerülünk elemzéseiben
a jelenhez. annál határozottabb, annál
támadóbb a kritikája, amelynek elvi
alapját a realizmus feltétlen tísztclete
és igénye adja meg, Gyulai, Kemény,
Arany nyomában. Ez a ragaszkodás az
egyedül üdvözítő realizmushoz csak
a kötet bevezető tanulmányában té
veszt meg bennünket Rónay tollából,
aki maga is kísérletező regényíró, az
elemzések során azonban elég haj
lékonynak és szélesen ölelőnek bizo
nyul ahhoz, hogy megóvja a veszélyes
egyoldalúságtól. Szemleletének új
sága - vagy mondjuk ínkább: erede
tisége és bátorsága - abban mutat
kozik meg, hogy ezt az irodalomszem
léletet zökkenésmentesen, meggyőzöen

össze tudja egyeztetni a keresztény
világnézettel, vallással és erkölccsel.
Ez nem egyszer befolyásolja kritíkaí

véleményének megalkotásában, s né
mileg igaz~ágtalanná is teszí egyik
másik médiumával (pid. Gárdonyival
és Karínthyval) szemben. Egyébként
az örök irodalomrajongó legszebb vo
nása nyilatkozik meg benne is: egy
forma szeretettel hajol - patetikus
jelzők nélkül ís - mindegyík regény
fölé.

Rónay tanulmánystílusa nem a nép
szerűsítőé, hanem az íróé és művészér

cizellált, intellektuális, bonyolult kör
mondatosságra hajló, tele műszavak

kal. Ez bizonyos mértékben megnene
zíti használatát a kimondottan iskolai
gyakorlatban, viszont éppen ez avatja
élvezetessé intelligens felnőttek és
műélvezők számára, a népszerűsítő mű

vek megszokottan lapos megfogalma·
zása helyett. Mindamellett kitünő

hasznát veheti a tanítás munkájában a
tanár is, nemcsak ismeretanyagának
és számtalan újszerű megállapításának
felhasználásával, hanem a korszerű

irodalomszemlélet szempontjainak és
szellemének átplántálásában is.

Makay Gusztáv

A KATOLIKUS SZOCIÁLPOLITIKA
VÁLASZÚTON. J. Dobretsberger
könyve. - (Graz, 1947.)

J osef Dobretsberger keresztény em
ber és közgazdész mégpedig jó ke,
resztény és jó közgazdász. Könyve
valóban széleskörű igény kielégítését
célozza, amennyiben objektive akar
szembenézni a katolikum és a jelen
szociális problematikája között kétség
telenül ott feszülő tisztázatlanságokkal.
A katolikus irodalomban talán éppen
azért jelent bizonyos szempontból for
dulópontot, mert ezt a szembenézést
nemcsak a katolikum, hanem a köz
gazdaság és politika oldaláról ís ha,
sonló objektívitással akarja vállalni.

Gyakran kell önmagunkban is meg
küzdenünk azzal a veszéllyel, ami ka
tolikus politikai mozgalmak erős meg
kötője szokott lenni: azzal a lényegi
konzervativizmussal, amely még pro
gresszivitásának is saját multja ha
sonló elemeiben keres indokiás t, s
amennyiben ilyet talál, hajlandó ehhez
egészen konzervatív ízzel a jelenben
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is ragaszkodni. A katolikus szociál
politikai tájékozódásokra is jellemző

ez a ragaszkodás a történetileg ma
már túlhaladott és eredményeikben le
mérhető katolikus politikai mozgal
mak módszereihez és ideológiáihoz.
Dobretsberger elemzéseinek éppen itt
van egyik igen fontos értéke; szemlé
lete ugyanis teljesen történeti, azt a
helyzetet, amelyben a mai katoliciz
musnak konkréten állást kell foglalnia,
nem tekinti adott stabil ellentétek ere
dőjének, hanem egy olyan folyamat
adott fázisának, amely egyrészt a ka
tolikus ember és a világ viszonyának
történeti változásából. másrészt a gaz
dasági és társadalmi viszonyok fejlő

déséből tevődik össze. Ebben az ösz
szefüggésben természetesen megvan a
maga helye és értékelése a katolikus
mult politikai megnyilvánulásainak,
de egyben megvan a lehetőség a tár
gyilagos, tehát e jelenségeket egé
szükben és összefüggéseikben vizsgáló
kritikának is.

Munkájának az a három fejezete,
amely röviden áttekinti a katolikus
ember és a világ viszonyának törté
neti alakulását, nagyon fontos mód
szertani elven indul. Dobretsberger
ugyanis - gazdaságpolitikus létére 
egészen magátólértetődően megálla
pítja azt az egyszerű tényt, hogy a
katolikus ember és a tisztán "evilági"
világ között szükségképen vannak
ellentétek, mégpedig feloldhatatlanok:
országunk "nem e világból való". A
katolikus hit és a katolikus küldetés
szükségképen nem evilági boldogító
rendszert jelent. Ennek megfelelően a
katolikus ember nyugodtan vállalhatja
a történetileg adott kereteket élete és
működése számára - abban az eset
ben, ha végső etikai elveivel nem üt
köznek össze. Az ígazí, tehát a túl
világ felé beállított katolicizmus
ugyanís nem jelent evilági agnoszti
cizmust, legfeljebb az evilági célkitűzé

sek egy nagyobb összefüggésben nye
rik értelmüket és ennyiben erősebbek

más hasonló célkitűzéseknél.

Az elmúlt évtizedekben föleg a
nyugateurópaí államokban virágzó ka
tolikus politikai élet bírálatának elvi
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szempontja is ebben a kettősségben

rejlik: a katolikum belső tartalmának
állandó szem előtt tartása és az iga
zolható fejlődési tendenciák, törté
nelmi folyamatok felismerése. Dob
retsberger idevonatkozó bírálatai egé
szen odáig hatolnak anyagukban, hogy
az egyes keresztényszocialista moz
galmak nagyjából azonos etikai elvek
ből kiinduló, de azután az egyes ese
tekben merőben ellenkező eredménye
ket mutató ágai mögött híven fel
tárja egyben azt a társadalmi osztályt
is, amely az illetö államban és abban
az időben a katolikus eszmék és ka
tolikus érdekek hordozója volt és
amely az illető fejlődés ilyetén ala
kulására hatott is. Ennek az elemzés
nek eredményeként világossá válik 
immár egészen exakt történeti fejte
getésekben - az az igazság, hogy a
katolikus szociálpolitika ott és any
nyiban politizált sikeresen, másrészt
annyiban volt igazán katolikus, a szó
évezredes perspektíváiban, amennyi
ben a haladó eszméket és gazdasági
törekvéseket vállalta, mind a termelési
formák, mind az ezek alakulását kisérő

osztályproblémák terén.
Csak itt érkezik el a könyv addig

a pontig, hogy a jelen helyzethez szól
hasson hozzá. A történeti fejtegetések
eredménye itt is megadja a további
gondolkodás módszerét: a jelenben
adott gazdasági és szocíális kérdése
ket pontosan meg kell vizsgálni spe
ciális törvényszerűségeik, tehát a köz
gazdaság és a szociológia szempontjai
szerint. Ennek a vizsgálatnak ered
ménye mérendő ' le a katolikus etika
szerint, és ez a kettős pólus adhatja
meg a katolikus politika irányát:
persze csak nagy vonalaiban, mert
politika sohasem lehet dogmatikus.

A jelen által felvetett korproblémát
a következőkben látja: a mult század
liberalizmusa, mint társadalmi forma,
a kapitalizmus, mint termelési mód, és
általában az a nagyobb történeti egy,
ség, melyet a polgári életforma kprá
nak szoktak nevezni, bomlófélben van.
A kapitalizmus sajátmaga belső tör
vényszerűségei segitségével bomlik
fel. Ez a folyamat előttünk és rajtunk



játszódik le, törvényeit Marx helyesen
látta meg. A katolikus szociálpolitika
nem gondolhat tehát arra, hogyan le
hetne ezt a folyamatot megállitani, ha
nem az a feladata, hogya kibontakozó
félben levő új gazdasági és társadalmi
formákat vegye vizsgálat alá etikai
szempontból is. A katolikus politikus
nem rombol addig, míg nem látja tisz
tán, mit tud a régi helyébe állitani, és
hogy ez az új jobb lesz-e mind gya
korlatilag, mind etikailag, mint a régi
volt.

Az új közgazdasági rendszer lénye
gét, amelyet a liberális szabadgazdál
kodással szemben "Planwirtschaft"-nak
nevez, és amiben századunk véglegessé
alakuló gazdálkodási rendszerét látja,
több oldalról is aláveti ennek a kettős

vizsgálatnak. A magántulajdon, az eta
tizmus, a jövedelem problémája és a
munkavíszony kérdése jelenti azt a
négy aszpektust, amelyben állásfogla
lása a "Planwirtschaft" gondolatát gaz
daságilag és szociáletikailag indokolja.
Romantikus elméletek helyett ebben a
konkrét programmban látja a kapita
lizmus felszámolásának lehetőségét.Az
állam, mely a termelés egyre fokozódó
koncentrációja és a nagyüzemek ki
fejlődése óta ámúgy is hivatott ren
dezője a felmerülő problémáknak,
egyre ínkább kezébe veszi a termelés
irányítását, abba egyre ínkább orga
nizáló szervként olvasztva be a szak
szervezeteket. Igy a kapitalizmus lé
nyeges jellemzőt a fejlődés során
egyre ínkább kiküszöbölődnek. és a
kívánt eredmény nagyobb emberi meg
rázkódtatások nélkül elérhető. A mai
adott keretek között ennek a fejlődés

nek egyetlen lehető mozgatója az
állam, a kapitalizmus felszámolásának
útja tehát szükségképen vezet az eta
tízmuson át.

A katolikum feladata ebben a fejlő

désben az, hogy az etatizálódás folya
matában az egyén szellemi független
ségéért sikraszálljon és ragaszkodjék
az egyéni élet "Staatsfreie Zone"-já
hoz, márcsak azért is, mert az elöljáró
ban kifejtett katolikus gondolat, a túl
világi perspektívában való gondolko
dás csak egyéni lelki élmények ered-

ménye lehet. A mai katolikus politi
kai igény tehát itt, a szellemiek és a
kultúra terén válik el a marxista
ideológiák törekvéseitől. Itt valóban
kiegyenlithetetlen ellentétek vannak.
Az ellentétek azonban, ha gazdasági
ellentétek nincsenek, társadalmi és
politikai súrlódásokat elvileg nem is
okozhatnak.

A tárgyilagos hangú és komoly fel
készültségű könyvet örömmel üdvö
zölnénk magyar fordításban is. Értéke,
eredményein túl, módszerében is igen
nagy; az a típusa a haladó gondolko
dásnak, amely az utópia határán belül,
a mult jól lemért tanulságaiból szerve
sen következő jelen feladatot állapítja
meg, elkerülvén igyatúlmérete
zett végkövetkeztetéseknek az anyag
ex akt elemzésére való káros vissza
hatását. A katolikus gondolkodásnak
pedig az az értékes és kivánatos tí
pusa, amely a katolikum tartaimát nem
téveszti össze a történeti helyzetben
adott formákkal; olyan gondolkodás,

- amely formákhoz való ragaszkodása
által nem juttatja veszélybe a tartalom
megvalósulását. Brusznyai Arpád

KETTÚS ORV:eNY. Vas István
versei. - (Franklin Társulat kiadása.)

Vas István verseskötete újabb ver
sein kivül a korábbi kötetek váloga
tott darabjait is tartalmazza s így al
kalmat ad a bírálónak, hogy röviden
átpillantsa a költő egész pályáját és
hogy fejlődését az új és a régi mű kö
zött mutatkozó különbségen mérje le.

Ma, amikor kezd megszokottá
válni, hogy fiatal költők a mesterség
legélesebbre fent harci szerszámaival
állig felfegyverzett Mínervákként pat
tannak elő és az a verselési készség,
amely régebben hosszú és verejtékes
munka eredménye volt, a Múzsák csar
nokának kötelező belépőjegyévé, a
költőnek-elismerés sine qua non-jává
lett, talán megdöbbentően hangzik, 'ha
kimondom, hogy Vas István, első kö
tetének, az "Úszi rombolás"-nak meg
jelenésekor - bár a könyvben már
mutakoztak a jelentékeny költő - kör
vonalai - nem forgatta olyan köny-
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nyedséggel ezeket a fegyvereket, mint
fiatalabb társai. Bevallom, engem kissé
lehangol, ha egy tizennyolcéves költő

úgy versel, mint Tóth Arpád. Mi vár
hat még arra az ifjúra a katonai pá
lyán, aki nyomban az érettségi vizsga
után táborszernaggyá léptetnek elő?

Vas István fejlődése egyenletesebb
s ezért szerencsésebb volt: Útjában
nem hátráltatták -zökkenők, elakada
sok. A müforditás iskolájában kimű

velte költői nyelvének hajlékonyságát,
megtanulta a bonyolult versmondat
művészí alkalmazását, rimleleménye
pedig kifogyhatatlannak bizonyult már
a második kötetben, a "Levél a Sza
badságról" címűben is. A "Menekülő

múzsá"-ban hangja mélyült, férfiaso
dott, gordonkaszerü búgást kapott, az
intellektus kezdett erősebb ihletőjévé

válni az érzelemnél. témaköre jelenté
kenyen bővült. Tudatosan törekedett
arra, hogy amit alkot, "nagy" költészet
legyen. Olykor erejét meghaladó- fel
adatokra vállalkozott s ennek a rová
séra írhatj uk, hogy akkoriban még
nagy versek helyett gyakran csupán
szép és hosszú versek születtek. Most,
új verseinek tisztább és ritkultabb le
vegőjű, az olvasó képzeletét és fel
emelkedni-tudását erősebben próbára
tevő magaslatáról tekinthetünk alá a
megtett útra és így észrevehetünk
olyan korábbi fogyatkozásokat is,
amelyeket csak az összehasonlítás tesz
láthatókká. Mintha fiatalkori kötetei
ben az érzelem sokszor legyűrné az
értelmet és a szenvedélyt, jelentékte
lenebb verseiben pedíg az' érzelmet hí
gabb halmazállapotú. bár még mindig
egyéni hangú érzelmesség helyettesí
tené. Mondhatnánk, hogy a szabályos
versszakokban hömpölygő szépség és
mélabú egész köteten keresztül kissé
egyhangúvá válik, hogy túlmereven
ragaszkodik a kötött formákhoz, hogy
a múforditó bírokra kel a költővel s
egyes verssorok nem az egyedül lehet
séges, hanem a relative legjobb meg
oldás gyanánt hatnak. Mellesleg szólva,
nem véletlen, hogy azok a nagy köl
tők, akiknek ereje inkább egyéni
hangjukban, mint verskultúrájukban
rejlik, óvakodnak a műforditás vad-
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hajtásokat nyesegető kertész ollójától.
Talán Ady is ezért fordított hátat né
hány kísérlet után ennek a müfajnak.

De a kissé hosszúra nyúlt beveze
tés után ideje lényegében foglalkoz
nunk az újabb versekkel:

Első olvasásra is szemünkbe ötlik,
hogy a költőre ma már époly erősen

hatnak műveltségélményei, mint érzel
mei és egyéni sorsa. Az intellektussal,
mint hajtóerővel. ilyen fokon eddig
csak Babits költészetében találkoz
tunk. Vas István, egyéni életével pár
huzamosan, végigéli az egész emberi
fajta - életét, ahogyan a magzat is vé
gigjátssza a faj fejlődését ...A kötet be
vezető ódájában a költő így szól az
Esz-hez:

Téged nem sejthetett a kö, sem az
amőba,

nélküled boldogult a tenyészet, amíg a
pliocén földön át nem pusztitott a

fagy.

Katasztrófák után, természetvágta résen
léptél be csöndesen. Vajúdva görcsözött
a hold, a víz, a föld. Kétlábra állt

merészen
az ember, pusztuló ősállatok között.

Borzad a korszak embertelensége
től, amelyben él és kultúránkat hanyat
lásvégi kultúrának érzi:

Lassan mozdul már a jövő csodaállata
- mit hoz?
Semmit sem ígérhet a lépte nekem.

En nem ajándékért kelek át - ha
kibírom - e piszkos,
vad, kultúra-alkonyi tengereken.

Még a balatoni est bíbor, lila, sárga
pompájáról is a lét kultúravégi tarka
sága jut az eszébe, szerelmesének tes
téről pedig az egyiptomi és etruszk
hieroglifák:

Minden tagod valamit közvetít,
a homlokod, a hátad, fürtjeíd,
betűi egy bonyolult ékírásnak.

A tudás szkeptikussá és pesszimis
tává teszi az embert s főleg ebből ve
zethető le Vas István pesszimizmusa
is, innen meríti legsötétebb színeit. Ez
a metafizikai pesszimizmus, amely nem
titkolja sem mások, sem önmaga előtt,



hogy az ösztön erősebb az észnél és az
értelemnél. hogy a világ forgatója az
akarat, hogy ét tudat parányi fényes
sziget, előretolt helyőrség az óriási
mérgezett-Ievegőjű mocsár közepén,
hogy a legnagyobb és legtisztább szel
lemek erőfeszítése hangyák morzsa
görgetése mérhetetlenül hatalmas, sö
tét erők ellenében, hogya művészek,

tudósok és felfedezők olyan utazók,
akik robogó járműről ugranak le és
életüket kockáztatják azért, hogy ne
kelljen tíz lépést visszafelé menníük,
hogy az ember valószínűleg kezdetle
ges automata, vagy bogár, amelyet
megragad egy kéz és végighúz egy
szőnyegen, melynek mintáit a kéz gaz
dája jól ismeri, de az áldozat számára
felfoghatatlanok, néha egészen hatal
mába keriti és ilyen sorok leírására
kényszeriti:
Az önelemzés keskeny üregében
itt heverek sanyarú ágyamon.
Bűnök parázsán forgok a sötétben
s az alvilágról gyakran álmodom.

De oly hínáros, rontó szövevény ez,
me ly áltitkokat csillant álnokul,
ba egyik percben megdöbbent a lényeg,
rá rögtön kertelő homály borul.

De műveltsége és tudása nem min
dig nyilvánul meg ilyen elsődleges

formában. Többnyire inkább a sorok
között húzódik meg, a költemény értel
mentúli mondanivalójának mélyréte
gében. A ki nem mondott gondolat
azonban ott lappang a felszin alatt és
súlyosabbá teszi a" verset, mint aho
gyan a "Varázshegy" orvosprofesszor
festőjének képgyüjteményében Ma
dame Chauchat dekoltázsának epíder
mísze a legfigyelemreméltóbb rnű, mert
a művész, ha nem is festhette meg, de
odagondolta a bőr alá az erek hálóza
tát s a zsír- és verejtékmirigyek bo
nyolult rendszerét.

Vas István bonyolult költő s nem
száll le az olvasóhoz, hanem megköve
teli, hogy az emelkedjék fel hozzá. Az
az elszáradási folyamat, amely a har
madik évtizeden túl annyi költöt fe
nyeget, őt elkerülte, verseinek szerves

része a gondolati elem, ez ad jelentő

séget mondanivalójának. Megvan a ké
pessége, hogy a legsúlyosabb gondola
tot is verseibe ötvözze s a könnyű és
súlyos szerenesés társulásából olykor
váratlanul újszerű hasonlatok szület
nek:

fehéren csillog teteje a fának,
mint agyunk csúcsain az öntudat ...

Jelentékeny költők művében rend-
szerint van valami önéletrajzszerű. Ezt
Vas Istvánnál is tapasztalhatjuk. Sze
renesés költő, mert az élet apró ese
ményei ís írni serkentik és a nagy
realizmus hagyományai segítik. Való
ságérzéke élénk és vérbő, ami ritka
jelenség olyan költőnél. aki művét az
észnek és a gondolatnak rendelte alá.
Ismeri a meghajszoltak és kizsákmá
nyoltak életét, - hosszú időt töltött
közöttük. Hallgassuk meg, hogyan ír
le egy konzervgyárat:

Az . udvaron kint ládahalom, zsíros
gummikötényben torzfejű asszonyok
dobozok fénylő sokaságát
földre dobálják érczörejjel.
Földön fagyasztott kis kacsa-, pulyka- és
nagy birkahullák nyersvörös és fehér
kibelezett rendjei várnak
s fortyog a lé s véreznek a kések.

Az intellektus uralmából követke
zik szkepticizmusa, a csípős, fanyar
ízek, melyek még szerelmi líráját is
fűszerezik. Szókimondó költő s nem
egyszer a kegyetlenségig őszinte. Ta
lán az egész világirodalomban nem
találunk rá példát, hogy egy költő igy
szólt volna egy haldoklóhoz:
Nem kellettünk egymásnak, jól tudom
mít vesztenék? Hiszen nem is szeretlek.
Nem voltam bátyád, nem voltál húgom,
s ha nem leszel, majd akkor se kereslek.
Halott szemeid énrám nem merednek,
nyugalmam lesz majd tőled, édesem ...

Individualista s ezt sem titkolja.
Annyira az, hogy még a túlvilági életet
sem tudja ~ legalább is saját szemé
Iyére vonatkozólag - valami egyete
mes közegben való feloldódásnak el
képzelni s hívővé is főleg az teszi,
hogy a kereszténység egyéni üdvözü
lést és egyéni kárhozatot ígér az em
beriségnek a görög-római vértelen ár-
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nyékbirodalom és kelet pantheizmusa
helyett:

Kiki olyan mennyet kap, amilyet
képzelni tud magának. A tied
személytelen lesz, tág és oszthatatlan.

De én a végső titkot mostani
értelmemrnel fogom megérteni
s azt élem végig, amit abbahagytam.

A kötet legérdekesebb szinfoltja,
ha nem is legmagasabb színvonalú ré
sze, a "Márciustól-márciusig" című ver
ses napló. A költői idegalkat hajszál
finom műszerként reagált a háború és
üldöztetés éveinek durva földlökéseire.
Vannak a sorozatnak versei, amelyek
inkább keletkezésük idején voltak ha
tásosak és a forrongó indulatok csilla
pultával nem hozzák lázba az olva
sót. Néha nyers élmények verses le
írásával találkozunk költészet helyett.
Ez a ciklus mégis jelentős állomása
Vas István költészetének, mert ekkor
tört meg szigorú formai fegyelmezett
sége. Sok vers töredék maradt s a fé
kezhetetlen indulatok nem tűrték a
költő szabályozó akaratát. Ez a sze
renesés hatás, mint már mondottam,
formai felszabadulás, lazítás, szabadabb
képzettársítások formájában jelentke
zik a költő későbbi verseiben.

Vas István legéretteb, legtökélete
sebb verseit az 1940-1944 közöttí idő

ben írta. A "Jákob panaszaiból", "A
Boa etetése", a "Szívtelen búcsúztató","
az "Öszi stancák" s főleg az "Onelem
zés" és a "Monádok" a legszigorúbb
mértékkel mérve is nagy versek. A
további fejlődés legbiztatóbb ígéreteit
mégsem ezek, hanem a legújabb ver
sek egy része nyujtja. Ezek között
nem találunk tökéletes remekműveket,

bár az "Utazás" szimbolum-tüzijátéka
és "A békekötés elé" egy-egy óriási
mondatból álló első és második része
magasrendű költői bravúr. Kár, hogy az
utóbbi hatalmas költemény, mely
egyetlen karolással történelmet jelent
és sorsfordulót ölel fel, abefejezésnél
megtörik. Mégis ezek a versek bizo
nyítják a költő állandóan új hangot,
új formát, új tartalmat próbálgató, ku
tató hajlamát. Ezek a zálogai, hogy
költőjükben később sem fogunk csa-
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lódní, hogy a vakmerő utazóból nem
lesz elégedett gyarmatos, aki letelepül
az első helyen, ahol édesvizet és gyü
mölcsöt talál, hanem megmarad nyug
talan vérű feifedezőnek, aki még sok
sikeres expediciót fog inditani isme
retlen szigetek, megmászhatatlannak
hitt csúcsok felé. Kálnoky László

BOROTVAELEN. Somerset Maug
ham regénye. (Révai. 1947.)

Ortega a regényről írt tanulmányá
ban a regény válságának megoldására
azt ajánlja, hogy az író térjen vissza
a regény "ős-formájához", a pikareszk
regényhez. Vagyis: dús és színes tör
téneteket találjon ki, színes és izgal
mas emberekről, - s akár a pikareszk
regények írói, szórakoztassa a közön
séget, adjon táplálékot neki. Ortegá
nak ez az ajánlata vissza akarja sze
rezni a regény közönségét, és egy mű

fajt, amely a széles rétegek igénye hí
vott életre, ismét vissza akar vezetni
az olvasóhoz.

Dús és színes történetek, színes és
izgalmas emberek, - minden Maug
ham-írásnak ez a lényege. Maug
ham minden más, kitűnő tulajdonsága
mellett, elsősorban nagy mesekitaláló.
Ö, a világutazó, az orvos, a nagyvilági
férfi csodálatos eseményekkel, furcsa
emberi sorsokkal találkozott, életét
mozgalmas színtereken élte le, - nem
csodálatos tehát, hagy írásaiban ebből

a kimeríthetetlen élmény-anyagból me
rít. Minden regénye úgy hat valaho
gyan, hogy a valóságból szakad elénk
egy sűrűn mozgalmas, tarka részlet, és
Maugham nem tesz mást, mint rögzít:
papírra veti, amit látott és hallott, gu
nyoros megjegyzésekkel kiséri hősei

nek kalandjait, s a történet végéhez
némi morált csap. Primitív írói eszkö
zök ezek látszólag, de éppen ez a pri
mitív magátólértetődés a legnagyobb
bravúr. Aki sok Maugham-regényt ol
vas, az is nehezen ébred rá, hogy ezek
az egymással homlokegyenest ellen
kező történetek, ezek a soha senki
máshoz nem hasonlító figurák végered
ményben igen egyszerű, sablónos kép
letekre vezethetők vissza. Es Maug
ham, akinél agyafurtabb meséket senki



kortársai közül kitalálni nem tud, vol
taképen mindig ugyanazt a mesét
mondja el, s fortélyai ezekben az ar á
nyosan szerkesztett, mindig egy kicsit
titokzatoskodó történetekben egyfor
mák. A kiindulás szinte valamennyi
írásában ugyanaz: személyes mondani
valóval kezd, amelybe belekever egy
csomó embert, mindenkit bőven taglal,
boncol, irónikus széljegyzetekkel ki
sér, csak arról az egyről feledkezik
meg ügyesen, aki köré a történet fel
épül. Álcázott detek,tivregények ezek,
mindegyikben valami nagy bűn, valami
végzetes tévedés derül ki, s a detek
tív az a személytelen valaki, aki olyan
magátólértetődően, olyan könnyedén
kezeli hőseit, mintha köze se lenne
hozzájuk. De a váratlan fordulatokat ő

bonyolítja, az összegubancolódott szá
lakat ő oldja meg, s végeredményben
a regénynek ő, ez a személytelen, ér
dektelen valaki az igazi hőse, s a re
gény morálja, mondanivalója az ő el
ejtett megjegyzései, groteszk fintorai.

Maugham új regénye, a "Borotva
élen", külsőségeiben ugyanaz, mint az
eddigiek. A történetet maga az író me
séli el, akit a regény szereplői időn

ként Mr. Maughamnak neveznek. A
megírás technikája az, hogy Maugham
amerikai és európai utazásain össze
akad egy csomó emberrel, akik rend
kívül bizalmasak hozzá, beavatják ma
gánéletükbe, megkérik, hogy kinos
ügyeiket intézze el. A regénynek nincs
határozott terve: szeszélyesen jönnek
mennek hősei, átabotában ismerke
dünk meg kalandjaikkal és a térben
időben össze nem függő epizódok ön
kénytelenül állanak össze szervesnek
tetsző folyamattá. Miről is szól a re
gény? Maugham az első világháború
után régi ismerőse, az arisztokratiku
san és parvenün hedonista képügynök,
Elliot Templeton révén megismeri a
Bradley-családot. Bradley-ék elbájoló
emberek, s különösen a fiatal leány,
Isabel, nyeri meg Maugham tetszését:
ez az érzéki szűz, ez a furcsán öntuda
tos fiatal Diána. A színes társaságban
megjelenik egyszerre egy oda nem illő

fiatalember, Larry, Isabel vőlegénye,

akire az író kénytelen felfigyelni. Larry
más mint a léha vagy a profitért dol-

gozó, nagykapitalista fiatalság. Nem
szeret dolgozni, szemlélődő életet él,
tanul és a tökéletes életet keresi. Két
esztendős türelmet kér Isabeltől: ha el
érte célját, összeházasodnak. Maugham
Párizsba visszatérve újból találkozik
Larryval, aki egyre értékesebb és
egyre rejtélyesebb. Párizsba érkezik
Isabel és Elliot Templeton is, - Maug
ham most itt és a francia Riviérán ke
rül állandó kapcsolatba az életükkel.
Megtudja, hogy Isabel és Larry szakí
tottak, mert Isabel nem hajlandó to
vább várni, nem érti meg Larry egy
szerü, szemlélődő életét, és férjhez
megy egy régi udvarlójához, Gray
Maturinhez. Larry eltűnik valahol, meg
akar szabadulni a test nehézkedésétől.

bányába megy dolgozni, majd egy né
metországi gazdaságba. De itt se ta
lálja meg a keresett életformát: ven
dége lesz egyeIzászí kolostornak, majd
Indiába utazik, ahol a jogik megtanít
ják a szemlélődő életre, ami az író sze
rint a tökéletes életforma. Ezzel a ta
nulsággal tér Párizsba és indul vissza
Amerikába, ahol soffőrnek áll be, hogy
csak egyetlen szem legyen a világ ir
tózatos láncrendszerében. Közben sok
mindenféle történik Isabellel, Grayvel,
Templetonnal, megismerkedünk egy se
reg furcsa milliomossal, grófnövel, ki
tartott nővel, modellel, végigjárjuk a
Rívíérát, Párizst, Londont, Normandiát,
megfordulunk szalónokban, nagy hote
lekben, alvilági mulatókban s az író,
hol elnéző, hol metsző gúnnyal szól a
kereszténységről és az Egyházról. A
regény, amely szeszélyes ötlettel in
dult, szeszélyes bonyodalmakban ha
ladt ide-oda, szeszélyesen ér véget.
Úgy valahogy, mint egy zeneszám, egy
disszonáns és mégis hosszan kitartott
hanggal.

Ami új ebben a regényben, az az,
hogy Maughamnak ezúttal mondaní
valója is van: az elegáns életművész,

aki eddig körülbelül azt hirdette, hogy
az íszonyú és barátságtalan életben
egyetlen célunk van, jól és lehetőleg

kényelmesen élni, most gyakorlati ta
nácsot is ad: el kell merülnünk lel
künkben, mindig a "végső dolgok"
felé kell irányítani tekintetünket. Saj
nos, azonban, ez a filozófia csak afféle
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ráragasztott etikett a történeten. Sokat.
beszélnek róla, jobbról-balról megfor
gatják, mint nyársra tűzött pecsenyét
a tűz fölött, de nem sugárzik a regény
ből, nem "derül ki" a történetből. Ho
lott ez lenne a szokásos maugham-i ti
tok, amit az iró minden műve valami
lyen formában tartogat. Maugham nem
ad teljesen kidolgozott képet Larry
lelki fejlődéséről, - ami végeredmény
ben a feladata lenne -, hanem csak
a fejlődés egy-egy szakaszáról számol
be. Larry bizonyára átmegy egy ilyen
átalakuláson, megtisztuláson - nevez
zük akárminek -, de mi csak utólag
kapunk róla beszámolót, nem vagyunk
tanui, s mivel nem lehetünk tanui, úgy
érezzük, az író becsapott, s maga sem
hiszi el túlságosan a hősét.

Larry fejlődése helyett, amelynek
során a tökéletes életig eljut, szines
epizódokat kapunk az amerikai, angol
és francia felső tízezer életéből. Furcsa
sorsokkal találkozunk, érdekfeszítő

színtereken jelenünk meg. De az epizó
doknak nincsen semmi összetartása,
széthullanak; néha húsz-harminc olda
lon keresztül az az érzésünk, hogy a
regény egészen másról szól, mint amít
felvetett. Maugham hetvenéves ko
rára - mert hetvenéves korában írta
új regényét -, mintha elúnta volna a
mesterségét, rábízott volna mindent
varázsos mesélő készségére. Csakhogy
a sajátos. ízes mesehang cserben
hagyta: ahhoz hogyamesélés elragad
jon, valamit mégis csak kellene me
sélnie, valaminek mégis csak ki kel
lene derülnie. De a regényből úgyszól
ván semmi nem derül ki. Remek arc
képvázlatok sorozata az egész, egy
vesztébe rohanó arisztokratikus társa
dalom bíbelődő, aprólékos ábrázolása,
- a regény menthetetlenül darabokra
hull. A tükör összetört, a cserepek már
nem mutatnak semmit.

S ebben mutatkozik meg az, hogy
Maugham elsősorban kitűnő író, s csak
aztán író. Ez a jelző, hogy "kitűnő"

minden fokozása mellett is voltaképen
lefokoz: kitűnő, mert Maugham tudja
a mesterségét, tud írni, tud elbeszélni,
meglepőeket tud gondolni és mondani,
de mindez mögött - most, a "Borotva
élen" öregkori elszólásában derült ki
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- az égvilágon nincs semmi. Maug
ham-nak nincs világszemlélete, egész
filozófiája a meddő szkepszis: min
denben szkeptikus, vagyis mindent
elhisz és elfogad. Kiegyensúlyozott,
jól vasalt, s életműve nagyon romlé
kony. A "Borotvaélen" már a bomlás,
még jellemzőbben az, mint leggyen
gébb utolsó műve, "A tizenkettedik
óra" volt. Az igazi művészben össze
sűrűsödik a világ, nagy és csodálatos,
értelmes egésszé, mint az öregedő

Thomas Mannban vagy az öreg Verdi
ben, Maughamnál szétmállik, széttö
redezik, - pillanatnyi remekléssé vá
lik és nem egységes remekké.

Különösen akkor tűnik ez fel, ha a
"B o r o t va é l e n" problematikáját, sőt

egész mesevázlatát egybevetjük Hux
ley utolsó regényével, a "Megáll az
idő"-vel. Az összehasonlítás kézen
fekvő: akárcsak Larry, Huxley Sebas
tien-je is a tökéletes életet keresi, az
ő oldalán is ott áll a nagyvilági hedo
nista, Eustace, az érzékien tündéri nő
alak az ő pályafutását ís végigkíséri,
még a környezet is ugyanaz: Anglia
és a napfényes dél. Huxley azonban
végiggondol egy gondolatsort, a maga
módján meg is oldja, nyomon követ
hetjük hősét, amíg eljut a tökéletes
életforma illuziójáig Maugham
azonban képtelen erre, elejti és elsik
kasztja hősét. Huxley -, akár elhiszi
valaki spiritualista-keresztény filozófiá
ját, akár nem - meg tud győzni,

Maugham, sajnos, még igazán érde
kelni sem tud. Egy öregedő, elegáns
világfi kírándult , a filozófiába, meg
nézett egyet s mást, fel is mutatott va
lamit, meglehetősen lenézően kezelte a
katolicizmust, ahol módja volt rá, ki is
figurázta (Elliot vallásossága, a nizzai
püspök alakja) -, de aztán elhají
totta vagy elrejtette. Es ami eredmény
ként megmarad a nagy terjedelmű mű

ből, alig több mint néhány mulatságos
epizód, tarka szín, rosszmájú "bemon
dás".

Maugham nemrégiben azt ígérte,
még egy utolsó regényt ír, aztán hátat
fordít életművének. Az utolsó mű sem
ígér sokat, ha tanulságainkat ebből a
regényből levonjuk: szép mondatokat,
jóízű jeleneteket, különös emberi ala-



kokat, - az a Maugham, aki a nagy
novellákat, aztán a "Sör és perec"-et,
az "Ordög sarkantyuját" , a "Szin
ház"-at irta, eltűnt már, s úgy tűnt el,
hogy utolsó könyvével gyanút ébresz
tett az olvasóban, hátha tévedett íté
letében, amikor a "Sör és perec"-et
például a mai angol regény remekei
sorába helyezte. Egy eltűnő világgal
Maugham is eltűnik, a "Borotvaélen"
után úgy emlékezünk csak rá, mint
egy idejétmúlt, valaha ragyogó és el
més szépasszonyra, akinek testi rom
lását nem takarja már el a raffinált
kendőzés. Különös véletIene a sorsnak,
hogy az iró éppen ebben a regényében
kapta azt a forditót, aki stílusát, ész
járását leghiánytalanabbul tudja visz
szaadni: Kéry László forditása,
egy nyilvánvaló elnézéstől eltekintve
- pontos, szép, világos.

Thurzó Gábor.

MEZTELEN ÉLET. Hegedüs Zoltán
versei. - (Cserépfalvi.)

FOJtó, sűrű légkör, - nem áradl áll
a robbanás előtti pillanat, rögzítettsé
gében e versekben. Mintegy negyven
vers, néhánya negyvenháromban, kettő,

a legerősebbek, negyvennégyben, a né
met megszállás idejében íródtak s min
den sorukon érzik, hogy már keletke
zésükkor rettegték a sorsot: rejtekhe
lyen k~lI lapuiniok. S magukon vise
lik a dacot is: túlélik csakazértis a vi
harokat.

Magadban búsulsz, mint a némák,

sután és értelmetlenül,

szívedbe félelem, béna nyelvedre

a dadogó őrület ül.

E nép maga fojtotta meg magában

a szabadság nagy hitét,

eladta vérét s fegyverét

szolgálta az idegenét! ...

Hegedüs Zoltán költészetében a gon
dolati elem uralkodtk; kifejező eszköze
a kép. Komor, öntépő gondolatokkal
viaskodik, az öncélú, játékos verselés
nem csábítja s nem gyönyörködteti.
Egy-egy verse alkatát a gondolatköz
léshez szükséges képanyag, vagy né
hol (Bivaly, merő koromból) a gondo-

latot Ielrőppentő s hiánytalanul viselő

felötlött kép hordozza és zárja magába.
A "Meztelen életv-nek legújszerűbb

s legeredetibb versei: a Nélkülem és
ellenem; Hidegen és magánosan és a
Gyermek. E versekben a magánosság
átérzése, vállalása és nem utolsó sor
ban kifejezése újszerű. Nem magános
sága ez, nem intellektuális életérzés,
hanem valami ősi, a formáltságban is
anyaggá oszló ősanyag magánya. Vagy
helyesebben: ezt az eszméletlen ős

anyagállapotot eszmélve érző, élő em
beré.

Ezt hordozza páldául a "Gyermek"
című verse is:

... Szerettem lent, ahol csak én,

ahol én voltam egyedül,

pörgetett, sodort a lassú áram,
s' kapaszkodtam kegyetlenül,

mert ott szerettem lent a mélyben,

a gyökerek közt, az iszapban,

fájt, hogy erővel feltaszít a víz

és lebegtet a magasban ...

"Akár a holt fá" -ban, sötéten ka
vargó indulatok ködén át tör föl s
csap magasra az alkotó ember életér
zésének másik véglete:
, . .Fiad vagyok, de tejedből sosem it

tam.

nem vágyódom szavadra és szemedre,
majd megformállak újra önmagamból.

Ösibb az emberalkotás titka, mélyebb
és rejtelmesebb, - azt mondja eza
vers, - mint a születés, mint az anya
méh, szülők és ősök, valamikép, kissé
homályosan e versben, de az egész kö
tetből jól kicsengően, az anyakomple
xum ellen lázad, az egy anyától szüle
tett s általa meghatárolt egyén határai
ellen: nem én lettem csak teáltalad,
ellenkezően te is csak annyiban és az
vagy bennem, aminek vállallak és for
mállak magamnak.

A, kötet egyenletes, jól összeváloga
tott versei egyöntetűen hordozzák az
alapszint; de úgy érezzük: csak állo'
más. S valóban néhány verse a felol
dódást, a színek kiteljesedését igéri.
Hegedüs Zoltán költői fejlődésére fi-

gyelni kell. lqtuicz Rózsa
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