
TANULMÁNYOK. 

NÉHÁNY IDŐSZERŰ ESZTÉTIKAI KÉRDÉS. 

Ir ta: MITBOVICS GYULA. 

I. Költészet és megértés. 

A költészet hatása is más é8 az intellektuális érzés is más, mely 
egy világosan kifejezett tudományos tétel megértése után emelgeti 
szárnyát a lélekben. És a költészet mégsem lehet el a megértéssel 
járó emelkedés nélkül. Ujabban nálunk ezt egy egész úgynevezett 
költői irány tagadni látszik. Ennek hívei az értelmi elemet vagy tel-
jesen kizárják verseikből, vagy annyira elburkolják zagyva szavaiknak 
hangzavarába, hogy lehetetlenség értelmet kihámozni belőlök. 

De hát csakugyan okvetetlenül szükséges-e a költői műben az 
értelmi elem ? Valami, ami megértésre szorul ? Valami, ami megértés 
által lesz élvezhetővé? Hát nem hangulat kifejezése és ébresztése-e 
csupán a költő föladata ? És ha igen, nem nélkülözheti-e mindazt, mi 
megértésre számít ? 

Azt hiszem, ha ezt a kérdést visszavisszük alapjaira s ezzel a 
lehetőségig egyszerűsítjük, kétségtelen hitelességű feleletet kaphatunk. 

A költészet kifejező eszközei kétségtelenül szavak, mint az emberi 
nyelv alkotó elemei. A szavak pedig, csekély kivétellel, képzetek és 
fogalmak jegyei ; alig néhány van közöttük olyan, mely közvetetlenül 
fejez ki érzést, indulatot, vagy hangulatot. Természetesen a nyelv 
tolmácsol azért érzéseket — a világirodalom költői termékei általá-
ban ennek a fölséges érzelmi világnak a resonansai, — de mindig 
átvitelesen és közvetítésekkel. A hangulatok nyelvét közvetlenül csak 
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a zene képes megszólaltatni. 
A nyelv, és így a költészet is, intellektuális elemek közvetítésé-

vel, képzeteken, fogalmakon és gondolatokon át fejezi ki és veri föl 
a hangulatok moraj lását, a lélektudománynak amaz elemi igazsága 
alapján, hogy a lelki élet értelmi jelenségei érzelmiekkel kapcsolato-

I rodalomtor ténet . 1 
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sak és az értelmi elemek kifejlődésükkel hangulati velejáróikat is 
fölidézik. A költészetnek különleges sajátossága az, hogy az intellek-
tuális elemek fölhasználásával azok hangulati kisérőik számára fog-
lalják el a lelket s azok bő áramlásával- tisztítják, gazdagítják és 
gyönyörködtetik. De, mint közvetítő tagot, ezeket az intellektuális 
elemeket nem nélkülözhetik ; nem, márt csak azért sem, mert a lélek-
tudománynak egy másik alaptörvénye, mely a pszichikai egységről 
szól, egyenesen kizárja, hogy egyik pszichikai jelenség a másiktól her-
metikusan elzárva jelentkezhessék. Azért a versben sikertelenül meg-
indított értelmi aktus ép oly kevéssé fog költői hangulatokat ébresz-
teni, mint a földből ki nem kelt mag nem fog virágot és gyümölcsöt 
hajtani. Ha nincs egy költeményen mit megérteni, vagy nem tudjuk 
megérteni, akkor az a költemény esztétikai hangulatot nem teremthet. 

Nem racionalizálása ez a poétikának. Az esztétikában és pszicholó-
giában ma már az egyoldalú intellektualizmus egészen túlhaladott 
álláspont volna. Mint ahogy a nyelvtudomány is ma már logikai 
törvényszerűségek helyett pszichológiai alapokra épít. Dé viszont a 
másik egyoldalúságba sem tévedhetünk. Megállapításunk azért nem 
egyéb, mint a lelki élet törvényszerűségeinek egyszerű alkalmazása. 

Mindazáltal, mint téves alaphói kiinduló meggyőződést azonnal 
föladjuk, ha valaki ezen, vagy más alapon, —- a szerzőt sem véve ki 
érthetően megmagyarázza nekünk a rokkant katonákról szóló követ-
kező szavak költői szépségét : 

Én kévésedem 
Te vagy a fületlen ember 
s a füleidben orgonázik a rémület 
Én égek 
Te vagy a szemetlen ember 
s a szemeiden ki-bejár a dolog keresztmetszete 
Én v is í tok: 

Csakazértis 1 

Testvér Anya Apa Kedvem robbanjatok szét 
az elégedettek torkában 
Az idő mély 
Akármi 
gondvetélés 
cél 
á lmaink vasfoga plánétákat őröl. 

Az eféle «hangvalőrök» legfeljebb a pathológikus felbomlás hangu-
atait tükrözhetik. De ki talál gyönyörűséget a paralitikusok szétté-
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pett gondolataiban, mikor már-már a hangok artikulációja is csak 
fennakadásokkal érvényesül ? Avagy csak épen «megjátszák» ezt a fel-
bomlást? De ha csak eféle komédiázásról van szó, hol van akkor a 
költészet őszintesége és közvetetlensége ? 

II. Az esztétikai tetszés. 

A Nyugat egyik munkatársa a nemzeti szempontú kritikáról (Nyu-
gat, 1918. 18 -22. sz.) írt tanulmányában kitér arra a kérdésre : vájjon 
az esztétikai tetszés lehet-e a kritikai értékelés alapja? Azt feleli: 
«A kritika nem merülhet ki abban, hogy egyszerűen beszámoljon az 
esztétikai tetszés eredményeiről. » Három lappal odább azonban ő maga 
gyöngíti meg ezt a következtetését, midőn Aranyból vett idézetekkel a 
művészi siker feltételéül még is azt állítja oda : milyen hatást képes 
az olvasóra gyakorolni és hogy képes-e a költő az olvasókban is azo-
kat a gondolatokat és érzelmeket fölgerjeszteni, melyek őt magát is 
sugalmazták ? 

Fejtegetéseiben az én idevonatkozó vizsgálódásaimra is hivatko 
zik. Egy helyt kifejezetten is a nemzeti vagy faji jelleggel kapcso-
latban, más helyt megnevezetlenül, de Az esztétikai tetszés alap-
problémája című tanulmányom gondolatmenetét követve. Ez köteles-, 
ségemmé teszi, bogy hozzájáruljak a kérdés tisztázásához. 

Az esztétikai tételek megállapításához két út vezethet: ú. m., 
Fechner kifejezésével élve, az «Ästhetik von Oben» ós az «Ästhetik von 
Unten». Az előbbit a spekuláció választja, leszögezett alaptételekből 
indulva ki s jobbára más tudományoknak, főleg a bölcseleti elmél-
kedéseknek a segítségével. Ezen az úton a gyakorlati valóságtól köny-
nyű szerrel, hogy ne mondjam, teljes biztossággal, letévedünk s csak-
hamar szórágó dogmatizmusba sülyedünk. A spekulativ esztétika 
terméketlenségének ez a magyarázata. Szavalni és cifra mondatokat 
fűzni azonban ebből a hangnemből a legkönnyebb. 

A másik úton, kellő óvatosság és kellő kritika mellett, pozitív 
eredményekhez jutunk ; bár ezek az eredmények kevésbé csillogóak 
és kevésbé megkapok. Ezen az úton főleg két eszköz áll rendelke-
zésünkre: 1. a művészeti (irodalmi) alkotásokban és 2. a lelki élet-
ben érvényesülő törvényszerűségek kutatása. A két eszközt természe-
tesen együttesen kell használni ; meg kell állapítanunk : mi a magya-
rázata elismert és a történelmi ítéletet kiálló művek hatásának? Va-
gyis kutatni a feleletet arra a kérdésre : valami, ami esztétikailag 
kétségtelenül tetszik, miért tetszik ? Es pedig hogyan és mennyiben 
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tetszett keletkezése földjén és másutt ? Hogyan és mennyiben tetszett 
a múltban ? Hogyan és mennyiben tetszik ma ? A módosulások figye-
lembe vételével átlagosan megállapítható : mik voltak a tetszés mara-
dandó feltételei? Irodalmi műveknél nyilvánvaló itt az irodalomtör-
ténetnek is a rendkívüli fontossága az esztétikai vizsgálódások körében. 

Világos, hogy a krifikusnak is ezeken a nyomokon kell halad-
nia. Világos az is, hogy ez a kritika nem indulhat ki szubjektív szem-
pontokból. De az esztétikai pszichológiai iránya nem is ad erre jogot 
egyetlen kritikusnak sem, mint ahogy a pszichológusnak sincs joga 
arra, hogy a saját magán végzett instrospekció alapján a saját egyéni-
ességét általánosítsa. Mindazáltal a lélektudomány sem mondhat le 
az introspekció tapasztalati eljárásáról épenúgy, mint az esztétikus 
sem mellőzheti önmagával szemben sem a kérdést : hogy is állunk a 
tetszés dolgában ? 

Amennyiben nem szerkesztőségi vagy kiadói akarat, avagy baráti 
szívesség parancsol, a kritikusok egy része valóban saját tetszésének 
szuverenitását teszi ítéletének alapjává. Ám ezt nem lehet a pszicho-
lógiai esztétika rovására írni. Nem szabad ugyanis elfelejteni, hogy 
az mindenkor széleskörű érvényességet keres tételei számára és ha 
alapproblémává teszi is a tetszés érzését, azt az egyéni tetszés köré-
ből különböző, erősen kritikai és összehasonlító eljárással föltétlenül 
kiemelni törekszik és pedig nem minden siker nélkül. Biztos alapot 
teremt ehez az, hogy az emberi lélek tulajdonságai nagyban és egész-
ben egyformák ; különösen pedig a korrelativ tulajdonságok, vagyis 
épen azok, melyek a kölcsönös érintkezésre vonatkoznak, azt lehetővé 
teszik s így a művészetnek és irodalomnak is alapjai. Ha ilyen ural-
kodó számban nem volnának, mint tudomány, a pszichológia sem 
létezhetnék. 

Azt is meg kell azonban vallanunk, hogy idáig sem az irodalom-
történet, sem a kritika nem használta fel teljes módszerességgel, 
következetességgel és tudatossággal az esztétika által elért eredmé-
nyeket. Kevés túlzással azt is mondhatnók, hogy kevés kivétellel 
mindenki a saját maga által átélt vagy elgondolt elveket és mértéke-
ket alkalmazta, figyelmen kívül hagyva legtöbbjét mindannak, amit 
az elméleti esztétika' megállapított. így az értékelésekben legtöbbször 
csak esztétikai közhelyek érvényesülnek. Pedig a mai széptudomány 
már elég pozitív éredménnyel dicsekedhetik. El fog jönni azért az idő, 
midőn az irodalomtörténeti értékmegállapításokat majd ebből a szem-
pontból fogja revízió alá vetni. Természetesen az esztétikai elvek és az 
irodalom között a tudományos poétikának kell a közvetítést elvégeznie. 
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III. Nemzetiség és költészet. 

Egy nyugatos író, a nemzetiségről és költészetről elmélkedve, 
Beöthy Zsoltot és a vele közelebbi vagy távolabbi viszonyban álló mű-
bírálókat és esztétikusokat hibáztatja azért, mert a nemzeti vagy faji 
szellem érvényesülését és kifejezését fejtegetéseikben és bírálataikban 
központi, sőt véleménye szerint egyenesen uralkodó gondolattá teszik. 
Másfelől kiemeli Kazinczyt és Kölcseyt s némi részben Gyulait is, 
kik a l'art pour l'art fejlettebb álláspontjáról ítélkeznek. 

Ha valamely költői mű értékelésénél a bíráló egyedül azt vizs-
gálná, miképen tükröződik abban a nemzeti lélek és kizárólag ebből 
a szempontból állapítaná meg annak irodalmi becsét, kétségtelenül 
rendkívüli egyoldalúságot árulna el. Hiszen bármely művészi alkotás 
gazdag összetételű eljárás eredménye és így a műbíráló sem eléged-
hetik meg emez egyetlen és esztétikai szempontból talán nem is 
épen elsőrendű elvnek az érvényesülésével. Más dolog, egyéb tekin-
tetekből nem fontos-e olykor egyeseket, vagy egész irányokat és kor-
szakokat is épen ebből az egyetlen szempontból venni vizsgálat alá. 
De hiszen magáról Beöthyről is túlzás volna azt állítani, hogy iro-
dalmi ítéleteiben egyedül csak ez vezeti. Igen, vannak tanulmányai, 
melyeket ennek a kérdésnek szentel : épen ez a célja velők. 

L'art pour l'art 1 Érdekes kérdése ez a széptudománynak s az 
irodalom- és művészetelméletnek! Mellette, vagy ellene lehet állást 
foglalni aszerint, hogy milyen oldalról nézzük. Ha valamelyik mű-
vészi alkotásról esztétikai ítéletet akarunk mondani, természetes, hogy 
csak kizárólag esztétikai szempontokból mérhetjük fel annak az érté-
két. Kizárólag esztétikaiból. Valamely költeményt tarthatok elraga-
dóan szép alkotásnak, akármilyen politikai badarság kirezgését látom 
is meg benne és megfordítva. Legfölebb arról lehet szó, hogy annál 
nagyobb költői erőre volt szükség sajátos ellenérzéseimnek a legyő-
zésénél. Maga a költői hatás azonban mégsem szakítható ki a lelki 
tényezőknek az összeségéből. Számos esztétikai vizsgálódás szenvedett 
abban az egyoldalúságban, hogy az esztétikai jelenségeket, hogy a 
műalkotás törvényszerűségeit elszigetelten elemezte ; hogy a poétiká-
nak és a széptudománynak túlságosan széleskörű autonomiát és kel-
leténél nagyobb függetlenséget követelt. 

Mióta a pszichikai egység törvénye meg van állapítva, a l'art 
pour l'art kérdése is más világítást nyert, hogy ne mondjam, más' 
értelmet kapott. így ma már kétségtelen, hogy a műalkotást is az 
emberi lélek egységes törvényszerűségeinek az alapján kell boncolni, 
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aminthogy maga az esztétikai elmélet is emez egységesítő szempon-
tok alá esik. Ennek következtében a műalkotást és az esztétikai élve-
zetet is be kell illesztenünk világlátásunk és világfelfogásunk egészé-
nek a kereteibe. Ebben találkozunk a filozófiai esztétika régibb irá-
nyaival, melyek azt szintén a bölcseleti felfogás egységébe olvasztot-
ták bele, anélkül azonban, hogy ennek egyes műalkotások megítélé-
sére bármi befolyása is lett volna. 

Az esztétikum így találkozik a moralitással, de a politikummal 
és a nacionalitással is ! 

A költészet is, mint minden művészet, kifejezés. A kifejezésnek 
a tárgyát is, az eszközét is a közösségből meríti a művész, illetőleg 
a költő. Nemcsak a nyelvet kapja tehát a nemzeti élet közösségéből, 
hanem anyagját ís, mintahogy nemzeti bélyeget visel a képzőművé-
szet is magán — ezt a művészetek története eléggé igazolja — amely-
nek pedig nem a nyelv a kifejező eszköze ! Ezt a tényt nevezhetjük 
esztétikai közösségnek. Ezt a kifejezést Beöthy alkalmazta először, de 
más értelemben. A költő, amint ugyanazon a nyelven énekel, amelyen 
közönsége beszél, úgy ugyanazok/'ói énekel is, melyek a közönség 
szívét dobogtatják. Csakhogy amint a közönséges ember a nyelv 
kincseit nem tudja kiaknázni, úgy saját szívének a dobbanásai is 
rejtve, vagy legalább is misztikus bizonytalanságban maradnak előtte. 
A költőt tehát a lelki élet rejtett gazdagságával szemben épúgy a nagyobb 
érzékenység különbözteti meg a közönséges embertől, mint kifejezés-
ben új formák és kapcsolatok jelentőségének a megsejtése és alkal-
mazása. 

De térjünk vissza ahoz, hogy az esztétikus közösségből merít nem-
csak kifejezést, hanem anyagot is. Nem állhat meg tehát az, hogy 
nemzeti szempontból csak a költői kifejezés, a nyelv, lehet fontos. 
Amint eltérő a különböző családok, területek, vidékek és művelődési 
rétegek embereinek a tudatvilága, úgy eltérő a nemzeteké is. A lelki 
élet iránya az örökletes diszpozíción kívül a tudattartalomtól is. ez 
pedig viszont a körülményektől és benyomásoktól függ. Amennyiben 
pedig ezek a diszpozíciók, körülmények és azoktól függő benyomások 
eltérők, úgy a tudatélet iránya is eltérő. De mégsem annyira, hogy 
nemzeti egységek ki ne alakulhassanak. Ezt a történelem eléggé bizo-
nyítja. Máskor, mint az egyoldalú magyar internacionalizmus félre-
értésekkel teljes napjaiban, ezt fejtegetni nem is kellene. Ha pedig 
mindez így van, akkor a nemzeti elem nemcsak jogosult tárgya az 
esztétikai mérlegelésnek tárgyi szempontokból is, hanem egyenesen 
mellőzhetetlen. Vájjon csak a nyelv teszi-e a Cervantesi spanyollá, 
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Dantét olasszá és Shakespearet angollá? Vájjon halhatatlannak szüle-
tik-e Don Quijote a spanyol hidalgók modellje nélkül ? Dante, ha nem 
az olasz föld benyomásai válnak indítékaivá ? Shakespeare, ha nem 
Angliában és az Erzsébet korában él ? 

Amint egyéniség nélkül nincsen művészet, úgy nemzeti és faji 
egyéniség nélkül sem lehet. Ez az egyéniség pedig nem csak épen a 
nyelvben határozódik. Az emberiség fejlettsége mentől gazdagabb, 
annál differenciáltabb is. A tagolódásnak azt a fokát, melyet a nem-
zeti eszme képvisel, semmiféle kulturális alkotás nem ugorhatja át ; 
legkevésbbé a művészet és irodalom. Nemzeti vonás nélkül esztétikai 
szempontból is ép olyan lehetetlen műalkotást elképzelnünk, mint a 
tagolódás másik tényezője, az egyéniség nélkül. Azért, bár a tudo-
mány jövendőmondással nem foglalkozik, azt mégis már előre meg-
állapíthatjuk, hogy amily mértékben színtelenednek a művelődés 
nemzeti jellege, oly mértékben csökkenne a műalkotási kísérletek esz-
tétikai értéke is. A falanszterekben bajosan lesz igazi művészet! 

IV. Destrukció és költészet. 

Ismeretes dolog, hogy költészet és közéleti események között a 
legszorosabb viszony van. A forradalmi kirobbanásoknak is hírüket 
megelőző vészmadarai a költők. Ez az igazság a mi irodalmunk tör-
ténetében is élesen tükröződik. Sem igazolásra, sem megvilágításra 
nem szorul. 

Dehát hogyan vagyunk ebben a dologban a mostani politikai 
felfordulással és annak irodalmi kísérő jelenségeivel? A vészes össze-
omlás előtt az egészséges fejlődési áramlatokba bekapcsolódó törté-
nelmi folytonosság elve gazdasági, politikai, társadalmi, irodalmi és 
művészeti téren küzdött a nyugati kultúra ós az elméleti szociáliz-
mus nemzetiközi mezébe öltözött értelmi, érzelmi és anyagi zülléssel, 
divatba jött műszót használva, a destrukcióval. Ebben a küzdelem-
ben a tisztes nemzeti konzervativizmust tagadhatatlanul bizonyos 
bágyadtság jellemezte ; annál nagyobb elevenség a másik tábort, olyan 
embereknek könnyűvérű, foglalkozásszerűleg és hagyományosan isko-
lázott elevensége, akiknek nincsen veszteni valójuk, akik csak nyer-
hetnek a téten. A magyarság véres kimerültségét követő összeomlás 
a történelmi folytonosság harcosainak megadta a kegyelemdöfést, de 
reméljük, nem a föltámadás reménye nélkül. 

Közéletünknek így vázolt állapotát tökéletes hűséggel tükrözte 
az irodalom. Publicistikánkat mellőzve, csak maradjunk a kritikai és a 
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szépirodalom mellett. A komoly kritikát csak egy pár akadémiai folyó-
iratunk képviselte. Es lia mégis néhány komoly irodalmi és műelmé-
leti ismerettel bíró emberünk tévedt hírlapi hasábokra, azoknak ízlé-
sét is többnyire megvesztegette már a lejtőre jutott gondolkozás és 
a lefelé zuhanás helyzeti erejét automatikusan gyarapították a saját 
súlyukkal ; igen gyakran jobb sorsra érdemes, komoly iparkodással 
keresték az elméleteket az irodalmi és művészeti badarságok tudós 
ízű igazolására. Ismét uralkodó divata lett az ókori szofisták ügyes-
kedésének : bármiről beszélni, bármit igazolni szellemes és nagyképű 
fecsegéssel. Közben egészen elsikkadt a tárgyi igazság. Annyival is 
inkább, mert ezt a kritikát gyakran a kiadói érdek vezette. Szó sem 
volt többé elméleti kiindulásokról ; az irodalmi és műelméleti elvek-
nek módszeres használatáról, Mi más ez, mint a legteljesebb destrukció 
a kritikában ? 

Ez a kritikai irány csak nyomában jár t a szépirodalmi zülött-
ségnek. Azokat értem, akik csinálták ezt a lezüllést és nem azokat, 
akik újat alkotva is fenntartották kapcsolatukat a múlttal és az egész-
séges nemzeti lélekkel. És bár ezek termelték korunk igazi irodalmi 
értékeit, a másik tábor utcai lármájától sokan alig hallották meg az 
ő szavukat. Ez is hozzátartozik korunk irodalmi jellemzéséhez. 

Ha ennek az irodalmi destrukciónak elméleti alapjait keressük, 
ebben a kettőben találjuk meg leginkább: a tudat alatti elemek föl-
színre vetésében és abban, amit már másik cikkemben is említettem, 
hogy a költészet értelmi elemeit mind erősebben háttérbe szorítva, 
némely francia minta után, a költészetben is kizárólag érzelmi valőröket 
kerestek. Ehhez j árúit még, épen nem legutolsó tényező gyanánt, de 
a szorosabb értelembe vett esztétikai szempontok körén bizonyos mér-
tékig kívül esve, az erkölcsi elvek teljes megcsúfolása. 

Voltaképen minden költői zseni újabb és újabb rétegeit tárja fel 
tudatéletünknek.1 A mi radikális modernjeink azonban nem válogat-
tak sem anyagban, sem kifejező eszközben ; sem képességeik meg-
jelenítő erejét nem mérlegelték. És bizony így az új bányából jobbára 
csak — szemét került elő. Ha találtak is valami feldolgozásra érde-

1 A tudat a l a t t i elemek költői feldolgozásával Horváth János (Ady és a 
legújabb magyar lira. Bpest, 1910.) foglalkozott először. Nem sokkal ő 
u tána én is egy nyi lvános előadásomon Debreczenben. A tudat talanság gaz-
dag új bánya volna a modern költészet számára, amelyre talán az orosz 
regényírók vi l lantot ták rá először lámpásukat. A tudattalan lelki elemek 
és a modern költészet. Debreceni Főiskolai Lapok. 1911. 4 -5. sz. Sztenogra-
fálták tanítványaim.) 
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mest, nem tudták formába önteni s így igen sokszor csak érthetetlen 
szavakat dadogtak. Még jó, ha egyiknek másiknak versében ritmus 
csilingelt. De igen sokszor fajultak e versek zenétlen rikoltássá. 

Ezzel van összefüggésben náluk a másik elvnek az érvényesü-
lése : az értelmi elemek fokozatos kikapcsolása. Erre a koronát épen 
az úgynevezett forradalmi napokban tették fel. Ezzel a kérdéssel az 
első cikkemben foglalkoztam. 

Hogy ez a lezüllés befejezett legyen, teljes mértékben ott mez-
telenkedett az erkölcsi érzék hiánya. Mily sokunknak és hányszor 
okozott úgyszólván fizikai fájdalmat a rímekkel kiharangozott erkölcs-
telenség ! Lehetetlenség, hogy erre legalább egy példát ne idézzek 
attól, aki közöttük valóban meg volt áldva költői erővel. Ideáljáról, 
éber álmainak háborgatójáról, borgőzös ajakkal kiáltja : 

Én beszennyezlek, én beszennyezlek, 
A leghevesebb, legszebb éjen : 
Hiába kísérsz hófehéren. 

Szinem elé parancsolom majd 
Fehér köntösös szűzi árnyad, 
Saját lelkemből fölcibállak. 

Hiába libeg félve, fázva : 
Tele fröccsentem tinta-lével, 
Yérrel, gennyel, könnyel, epével. 

Hiába reszket, hiába reszket : 
Befoltozom gyanúval, váddal, 
Bepaskolom mérges csalánnal. 

S míg libeg busán, szerelemben, 
É n kikacagom kósza árnyad, 
Felé fuvok : menj, elbocsátlak. 

(Ady Endre : Uj Versek kötetéből.) 

Amennyiben a költői művészet is kifejezés, annyiban ez költé-
szet, mert borzalmas erővel fejezi ki azt a kavarékot, amellyel a 
költő, lelkében, szerelmesének kedveskedik. Költészet, ámde az erkölcsi 
téboly költészete. Beteg rajongásának tárgya mint szűzi árnyék raj-
zolódik a lelke elé. És valami megmagyarázhatatlan perverzitás arra 
kényszeríti, hogy beszennyezze gennyel, epével, gyanúval, váddal; 
aztán kikacagja és elbocsássa. Képzelhetünk-e költészetben ennél 
mélyebbre sülyedő erkölcsi züllést 

1 Bár egyik bírálóm épen az Irodalomtörténet hasábjain (1912. 413.1.) 
kifogásolta, hogy túlságos fontosságot tulajdonítok az esztétikában az er-
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- íme a szellemi élet egyensúlyának felbomlása az egész vonalon, 
párhuzamosan a közéletben és a költészetben. Egészséges közélet ellen-
tétes irányok küzdelmében is megtalálja a maga egyensúlyát, mint 
egészséges pszichéjü egyénnek is a lelki világa. De hiszen épen azért 
volt beteg ez a közélet és ez az irodalom, mert ez hiányzott belőle. És 
amint az egyén életében a pszichopátiás jelenségek alaptüneménye a 
lelki egységnek a megbomlása, úgy nemzetek életében is súlyos beteg-
ség jele a közélet irányainak ilyen végzetes ketté hasadása, amely 
többé már nem bír meg áthidalásokat. Beteg közéletünknek ilyetén 
jelenségeit mindenben hűen tükrözte ez a bűnös, ez az ízléstelen, 
ez a perverz és dekadens irodalom. Itt is meg volt ez a végzetes 
ketté szakadás. I t t is az irodalom belső értékeinek ez a végzetes fel-
bomlása: az átértékelések örve alatt a kifejezések átváltása és össze-
zavarása ; új gondolatok erőszakos hajszolása s azok eredménye gya-
nánt utóbb maguknak a gondolatoknak az eltorzítása, majd teljes 
száműzése ; я lélek mélyein lappangó állati vadságok felszabadulása 
a kultúra és ízlés nyomása és csiszolt formái alól; nagy érzések 
szent kötelezettségei alól való menekvés, majd egyenes megcsúfolása 
ezeknek ; részeknek uralomra jutása az egész, egyéneknek az összes-
ség, pillanatoknak szuverénitása az életegység fölött. Bomlás és bom-
lás mindenütt, amelyet nem tartóztathatott fel a nemzet zömének 
egészséges életfelfogása és azoknak az íróknak komoly alkotásai, akik 
az új életnek ebben a piszkos áradásában az egészség szigetén véde-
keztek a szennyes habok ellen. Mintha kórházban lettünk volna, ahol 
nincsen szava a józan észnek és ahol összefüggéstelen rögeszméket 
halmoz egybe az emberek idegszálait tépdeső titokzatos kéz. Kevés 
vigasztalás, hogy nemcsak nálunk volt ez így és hogy nem magyar 
elmének terméke a mag, — ha egyszer nálunk is oly dús tele-
vényre talált. Ez csak azt mutatja, hogy egész civilizációnk beteg és 
az egész európai kultúra válságos helyzetbe jutott. . . 

A teljes züllés képét mutat ja ez a költészet, értelmileg, etikailag 
és a faji életösztön szempontjából egyaránt, amint hogy ugyanezt a 

kölcsi szempontoknak, ál láspontomat mégis fenn kell tartanom. Ugyanis a 
pszichikai egység törvényéből folyik az is, hogy a m i erkölcsi érzékemet «mér-
ges csalánnal paskolja», abban gyönyörűségemet semmiképen nem talál-
hatom. Helyreál l í tható ugyan ez az egység, ha utóbb erkölcsi érzékemben 
kielégít a költő, mint annyiszor Shakespeare borzalmas gonosztevőivel 
szemben, de ezt egy ilyen magában befejezett lírai darab nekem nem 
adja meg. 

\ 
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züllést mutatják a közélet eseményei is, amelynek ez a költészet a 
szolgálója volt. Megtagadta az irodalmi hagyományokat, amint ez a 
politika is megtagadta a nemzeti és történelmi folytonosságot. És ha 
látszólag mimelte is olykor az ellenkezőt, csak sátorozott azzal, mikor 
Petőfit és Csokonait újból fölfedezte ; amint az őszirózsa forradalma 
is, kezdetben legalább, nemzetiszínt mázolt a romokra, amiknek alá 
oda temette az országot magát. Amint politikai badarságok hirdeté-
sével robbantották szét Magyarország történelmi és állami egységét, 
ugyanilyen értelmetlenségekkel töltötték meg verseiket is. És amilyen 
erkölcstelen volt a politikai őrületnek ez a rendszere, olyan erkölcstelen 
a költészete is. És még abban is megvan az egyezés, hogy amint ez a 
politikai bűvészet jóhiszemű és magas inteligenciájú embereket is 
megszédített, úgy ez a költészet és irodalom is követelt nemes áldo-
zatokat.1 

1 E cikkek közül az első h á r m a t még a Károlyi-forradalom idején 
küldtem be közlés végett ; és pedig az I—Il-a t korábban, a I I I -a t 1919. 
január jában. Folyóiratunk szünetelése miatt nem jelenhettek meg idáig. 
A IV. darabot utólag dolgoztam ki. 


