
A P R Ó C I K K E K 

Újabb l íránkról . 

A klasszikus ideálista líra évszázado-
kon át élt az irodalomban ; uralmát a 
romanticizmus háromnegyed évszá-
zadra szólólag vál tot ta fel, hogy aztán 
á tadja helyét a pesszimista költészet-
nek s nálunk — még hamarabb — a 
népies iránynak. A pesszimista líra 
már csak egy fin de siécle lelkületének 
volt kifejezője s azóta öt-hat áramlaton 
estünk át egyre-másra, hogy végül el-
érkezzünk a lírai zűrzavar mai állapo-
tához, az — izmusok útvesztőjébe. Mi 
az oka az irányok ez egyre gyorsuló 
tovaforgásának s különösképen mi oka 
lehet, hogy ily szemmel láthatóan nél-
külözzük azt a költészetet, melyet egy-
hangúlag a koriélek tiszta kifejezésé-
nek fogadhatnánk el? Az első kérdésre 
talán azzal felelhetnénk, hogy a fejlő-
dés mindjobban az individualizálódás 
felé halad ; az epikus én helyett a lírai 
nyomult előtérbe s folyton finomabbá 
munkált érzékenységével mind gyor-
sabban és könnyebben változtatta atti-
tude-jét az élet alapvető benyomásai-
val szemben. A második kérdés volta-
képen megállapítás : a kor csakugyan 
zavaros, nincs egységes vagy uralkodó 
lélek-attitude-je, nincsen tehát a lírá-
nak sem. Csak egy ponton keresünk 
aggódva feleletet: vájjon a hanyatlás 
zűrzavara-e ez, vagy pedig épen a 
születés, a kialakulás bizonytalansága? 
Ma már lát juk, hogy a XX. század első 
két évtizede s a világháború egy nagy 
korszakot zárt le mintegy katasztrófális 
felkiáltójellel ; ami addig s közvetlenül 
előtte volt, mind a haldoklás tüneteire 
vall az irodalomban is. A művészetet 
a nyers anyagba börtönző naturaliz-
mus, a zordon fenségéből fintorpoézissé 
satnyult pesszimista költészet s az álta-
lános dekadencia, melyből az újítók, sőt 
a forradalmárok sem tudták valamely 
életet adó hit szárnyán kiragadni magu-
kat : mindez a vég jele, tagadás felelet 
nélkül. S mindebből semmi sem jöhet 
vissza többé. Költőink, a legcinikusab-
bak s a legelkeseredettebbek is, ide-
genséget mutatnak a mult tagadásai-
val szemben ; inkább a dada káoszát 

hirdetik, mint a semmit, inkább a gép-
konstruktivizmust, mint a dekadens 
elernyedést. Ú j kor van születőben ; 
az érzékeny lírikus véle együtt előre 
fordít ja arcát s inkább túlságosan 
előre mutat , mint visszafelé. 

S mi magyarok még egy vigasztaló 
tapasztalattal toldhatjuk meg ezt a 
megállapítást : a mi líránk a maga egé-
szében emberi maradt ; a hit lírája, 
mely ha kerülő utakon is, de az életből 
fakad. A német, olasz, orosz, francia, 
illetve nemzetközi zöldköltészet ágy-
béli kivirágzásai, léggyökerű lelemény-
kedése nálunk mitseni tudot t papiros-
eszményeiből megvalósítani, legfeljebb 
egypár stílus-kisérletre vezetett. Ha 
nyers, ha modoros, ha korlátolt is leg-
újabb költészetünk olyik megnyilvá-
nulása, valamiféle életeszményre törek-
vés mindig ott lappang a mélyén s tel-
jességéből az idealizmus ki nem tagad-
ható. A l'art pour l 'art-t a kor erősza-
kos mozgalmassága mélyen eltemette 
s a pesszimista hangokat is az ideál 
tudata, elérhetetlensége szólaltatja meg 
inkább, mint a lemondás, a céltalanság 
keserűsége. Mi több, a színtiszta s nem 
valami más célért való küzdelemben 
alkalmazott ideálizmus hangjait épen 
ma hallhatjuk először fölcsendülni 
líránkban — s különös dolog : álhatá-
rainkon túl, talán még nyomasztóbb 
légkörben, mint a miénk : Erdélyben, 
Reményik Sándor költészetében tel-
jesen kialakult ideálista világkép él ; 
természetesen nem optimista, ettől 
époly távol áll, mint a pesszimizmus-
tól, mert tud ja , hogy az eszmény nem 
jelent boldogságot. Filozofikus szem-
léletében a világ értelmének mély föl-
fogása rejlik s így ez a megértés elfo-
gadást jelent. A mélyebb értelem a 
világ harmóniáját t á r ja fel, az élet esz-
ményképét s a költészet célját. Költő-
jét a világot áti tató erkölcsi erők tar t -
ják örök egyensúlyban s ezért tud oly 
komor, de meg nem ingatható vigasz-
talást adni a legsujtóbb csapások ide-
jén is. Nem véletlen az sem, hogy 
Reményik vagy Áprily költészete oly 
nagy mértékben a természet képeiből 
táplálkozik ; de a természet nem intim 
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örömeivel vagy pittoreszk bájával éled 
föl nálunk, hanem mintegy a teremtés 
páthoszával, mert tud ják , hogy a leg-
kisebb levéltől a havas csúcsokig min-
den dolog örök jelentőségeket takar. 
Az erdélyiek az igazi hirdető költő 
típusai, akik magukat adják s maguk-
ban a világ képét, azt ami «több 
náluk», szemben a programm-költők-
kel, akik programmokat adnak. 

Mert ez a két típus ma a legálta-
lánosabb s két élesen különvált cso-
portba osztja a költők seregét. A leg-
szimplább s így kissé irreális program-
m ot a kozmikusok hirdetik ; a költé -
szetnek a mindenség tovalüktetését 
kell megérzékítenie minden közvetítés 
nélkül. De persze a mindenséget köz-
vetítés, eszközök nélkül csak ő maga 
fejezi ki ; a líra így kénytelen egyes 
lehetőleg egyetemes, kollektív jelen-
ségek, lírai panorámák festésére szo-
rítkozni s ha szabadabb mozgásra 
vágyik, szimultán és expresszionista 
módszereket olvaszt magába. A gaz-
dagság, a szerelem, a szociális — vagy 
a régi szóval: — felebaráti szeretet s 
a többi, mind csak programmpontok, 
ismételt hangoztatásuk, sőt összegük 
sem ad világképet, mert túlságosan 
tényszerű s épen az egyetlen cél gondo-
latának kapcsa hiányzik belőle. A 
világkép i t t nem az ideális vagy meta-
fizikai eszme felé rakódik össze, hanem 
merőben ontologikus. S egy másik 
kérdés is van, mely még kényesebb. Az 
élet megjelenési formája a mi szá-
munkra mindig speciális, sohasem koz-
mikus ; a kozmosz átélése vagy élménye 
sohasem impresszív folyamat (legfel-
jebb intuitív), már pedig minden köl-
tészet bizonyos alap-impressziókból 
különül ki, mégha szuperrealizmussá 
is. A speciális ént a költészetből kizárni 

nem lehet, hisz véle kezdődik minden 
líra ; az én megismerése az első lépés 
a mások énjének s végül a közös énnek 
ismeretéhez. A kozmikus költészet egy 
rögtönös ugrást akar megtenni közvet-
lenül a végső, mindent egybefoglaló 
tárgyig s így voltaképen nem líra, 
hanem lírai zenéjű leírás. 

S bármiféle programm — mert az 
egyén alaphangjait , megszólalását 
akar ja kordába fogni s a költészet tár-
gyát kiszabni — már elvénél fogva 
líra-ellenes ; a költészetben legfeljebb 
csak céleszmét szabad kitűzni, mely 
minden tárgyon keresztül s minden 
hangskálán megvalósítható. 

Ezért természetes és örvendetes, 
hogy ú jabb költészetünkön is, minden 
irányon, tág kereten túl, a szuverén 
egyéniségek uralkodnak, akik maguk-
ban élik az embert és az emberi koz-
moszt. Hosszas volna seregszemlét tar-
tani s e pár sornak nem is célja, hogy 
egyes személyeket kiemeljen. Bizo-
nyára vannak a legújabb költő-nemze-
dékben olyanok, akikkel nem vállal-
ha t juk a rokonságot a kor követelmé-
nyeinek súlya alatt , melyek ma a köl-
tőtől is többet kívánnak a puszta litte-
r a tu ráná l ; de mégis a java s több az 
olyan, kiben a mai magyar lélek keresi 
önmagát s a feleletet sorsának kérdé-
seire. Ezek közt bizonyára akadnak 
vezetésre hivatott egyéniségek is, de 
hogy azzá válnak-e, lesznek-e követőik, 
azt majd az irodalom élő története 
fogja eldönteni. Róluk s a kinyomoz-
ható irány-csirákról aligha kockáztat^ 
hat meg lényeges Ítéletet a szemlélődő, 
ma még, midőn úgyszólván az egész 
kor feltételes módon él s csak azt tud ja 
magáról, hogy milyen nem lehet többé. 

Várkonyi Nándor. 
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