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A L Á N G É S Z U T J A I . 
Irta: Juhász Géza. 

A z I R O D A L M K U T A T Ó N A K ma csupa történelmi fogalom állja ú t j á t : 
faji lélek, korszellem, osztálytudat. Pedig alig különbözhet jobban 
valami, mint a történelem és az irodalom. Ez a szellem küzdelme, 

az az anyagé. Az irodalomban a minőség dönt, a történelemben a mennyiség. 
Az egyik a nagy egyéniségeket tart ja nyilván, a másik a nagy közösségeket. 

Mikor Horváth János meghatározza az irodalmat, azt a viszonyt hang-
súlyozza, amelyet a mű teremt az író és olvasó közt. Ez a meghatározás is 
korunk kollektív igényéből fakad, de legalább egyensúlyt tartanak benne az 
egyéni és közös erők. Nem kétséges, hogy a kettő közül fontosabb az egyén. 
Az író a döntő tényező. Nélküle nincs mű, nem keletkezik viszony. 

Az író kétféle, lángész és tehetség. Mindenki természetesnek találja, 
hogy a kettő közül a gyöngébb, a tehetség csak saját korára hat. Annál visszá-
sabb, hogy a lángészt meg igen gyakran, csak a saját kora nem ismeri. Nap-
jainkban már majdnem törvény, hogy a legnagyobb műveket, távol a köz-
érdeklődéstől, aránylag kis bennfentes réteg élvezi. Minél jelentékenyebb, 
eredetibb a művész, annál nehezebben érvényesül. Mikor már az üzlet is meg-
hódolt, a hatalom is beletörődött, még hátra a legszívósabb ellenállás : a 
tömegeké. 

S most éppen nem a milliókra gondolok, hanem a középosztály átla-
gára. Elkerülhetetlen a gyanu, hogy ebben épp a «műveltség» ludas : a hibás 
esztétikai nevelés. Minden középiskolás megtanulja, hogy az irodalom művé-
szet, célja a «szép». S ehhez a semmitmondó kijelentéshez járul még az a 
másik kártékony is, hogy : a költő «gyönyörködtetni akar». 

Ez a szó : művész, művészi nincs lefoglalva az esztétika számára. Lépten-
nyomon halljuk : művésze a naplopásnak; művészien tanít. Nem volna-e 
nevetséges állítás, hogy az oktató vagy éppen a semmittevő célja az, hogy 
bennünket gyönyörködtessen? Az írót ugyanilyen joggal éri az a gyanu. Mű-
vész, művészi, ezek nem foglalkozásnevek, hanem értékmegállapítások, minő-
ségjelzők. A köznyelv helyesebben bánik velük, mint a tudós céh. Művész az, 
aki azt a hitet kelti bennünk, hogy kifogástalanul végez valamit. Úgyhogy 
jobban már nem is lehet. Ha a költőt, festőt művésznek mondjuk, ez csak 
annyit tesz, hogy kifogástalant, tökéletest várunk tőle. Az ilyen munka tet-
szik nekünk. S ami tetszik, arra azt szoktuk mondani, hogy szép. Nem szük-
séges a szép fogalmi tisztázásával vesződnünk, hiszen éppen azt akarjuk bizo-
nyítani, mennyire félreértjük a művészet lényegét, míg azt hisszük, hogy 
célja «a szép előállítása». Ez semmitmondó : csak annyit tesz, hogy a művész-
től tökéletes munkát várunk. Akár azt is mondhatnánk : a művész célja az, 
hogy művész legyen. 

A gyönyörködtetés hangsúlyozása meg egyenesen kártékony. A szépség 
a művészetnek nem célja, csak megjelenési formája. Már pedig a költő, minél 
nagyobb, vagyis eredetibb, annál kevésbbé tűr magán uniformist. Habozás 
nélkül eltér kora szépségeszményétől, kifejezésmódjától. Ezért fogadja épp a 
lángész műveit, a «legszebb» műveket kortársai fölháborult tiltakozása. 
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A szépségigény félrevezeti a köztudatot. Hamis várakozást kelt. Azt követeli 
Petőfitől, hogy úgy fejeze ki magát, mint elődei. S azt igazolja, aki azonnal 
tetszeni akar. Holott rohamsiker rendesen csak annak jut, aki alkalmazkodik 
a már bevált ábrázolásmódhoz, vagyis utánzó, epigón, s műve : sablónszép-
ség. Az a balvélemény, hogy a művész célja a gyönyörködtetés, a giccsgyárost 
igazolja, az operettírót, a ponyvakiadót. Az igazi művésznek, míg iparossá 
nem válik, egészen más a célja, sokkal igénytelenebb és sokkal lényegesebb. 
Egyszerűen : ki akarja magát fejezni. Mennyiben sikerül ez neki, az már a 
közönség dolga. Aki eleve tetszésre sandít, elsőszülöttségi jogát adja el egy 
tál lencséért. 

De ha a költő csak annyit akar, hogy kifejezze magát, miben különbözik 
Petőfi a versíró elemistától? Szándékukat tekintve, semmiben. Csak az ered-
ményben, a minőségben. Minden alkotás kifejezés. Az íróé is. A lélek meg akar 
nyilatkozni, az anyag ellenáll. A kifejezés : a lélek küzdelme az anyaggal. 
A költőé csak sikerültebb, mint a többi. A hiánytalan kifejezés, az egészen 
föltáruló lélek olyan ritka, hogy megérdemli a figyelmet, millószor inkább, 
mint azok a művek, amelyek pusztán szórakoztatásra : gyönyörködtetésre 
készülnek. 

Aki írásra vetemedik, a szavakat kell nyereg alá törnie. Még egy fizetési 
meghagyás belovagolt fordulatai is megbokrosodnak néha s lehajítják a 
jámbor irodavezetőt. A tudós meg éppen rá-rákényszerül, hogy pányvával 
fogja ki a szilajménes ágaskodó szavait. Pedig a tudományos műtől nem 
várunk stílmutatványt. Elég, ha a tudós vigyáz, hogy közé ne nyerítsenek 
fejtegetéseinek azok az érzelmi felhangok, amelyek benne rezegnek az elvont 
gondolatban is. 

A cégvezető betanult szólamokon poroszkál. A tudós sem erőlteti meg 
magát : mai szókincsünk alkalmasabb értelmi célra, mint érzelmire. Csak a 
költő kénytelen addig hajszolni a szavakat, míg elő nem sistereg orrlikukon 
hajdani táltoskoruk tüze. 

Minden gyerek átesik a nyelvteremtés őskorszakán. Míg beszélni tanul 
paradicsomi vakmerőséggel töri, hajlítja, illesztgeti a szavakat. Alkotó 
részeikre bontja, átcsoportosítja, toldja, kurtítja, magakitalálta szólamokkal 
gazdagítja őket. Ezt az izzó nyelvi anyagot pillézi be aztán a kifogástalan 
közhelyek szürkesége. Mikor a költő írni kezd, mindenekelőtt ezt a szilárd 
kérget kell újból széttörnie. Vihar ez, a lélek földrengése. Eleinte vegyesen 
árad a kezdő íróból égő láva, hült salak. Örül, ha úgy ahogy megérteti magát. 
Beéri a dadogással, a kezdetleges kifejezéssel. De lassan magasabbra száll az 
igénye. Már nem jó neki akármilyen szó. Válogat köztük, olyan tökéleteseket, 
«szépeket», mint kedves dalai, könyvei. Ez a művészi kifejezés kora. E sem 
elégít ki mindenkit. Aki képes, lerázza az iskolás tökéletességet. Kevesli, 
hogy művész : eredeti akar lenni. Egyéni nyelvet, formákat keres, önálló 
kifejezésmódot teremt. A nagy költőnek már a hangjában van valami, ami 
eltulajdoníthatatlanul az övé. 

A valóban «művészi» kifejezés tehát nem tanulható el. Minden műnek 
külön megoldása van. A művészet főszabálya az, hogy nincs főszabálya. 
Minden lélek egyetlen példány, soha nem ismétlődő unikum. De ezt a teljes 
különállást csak a lángelme képes átéletni velünk. Ő vési márványba a sár-
ból gyúrt testet, ő materializálja a lelket, ő állítja meg a futó napot. Azt a sej-
telmünket igazolja, hogy minden lélek egész világ, határtalan, mint a Min-
denség. 
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A lángész kohójában újra izzani kezdenek a szavak, ezek a fogalommá 
fagyott lávadarabok, mint a nyelvteremtés hajnalán. S ezekkel az égő szavak-
kal világít be a költő az ösztönök homályába. Fénynyalábjában meg-meg-
csillan a világ értelemfölötti lényege. A tudomány is ezt ostromolja, de minden 
rohama reménytelen. Az ésszel fölfoghatatlan nem hódol neki, csak hátrál 
előle, szívósan, méterről-méterre. A költői remekmű képes bennünket elámí-
tani. Míg a maga belső végtelenjét kutatja, úgy érezzük, a földöntúlit éri tet-
ten. A művészet varázslat: a lelkünkbe férő teljes élet, teljes lényeg káp-
rázata. 

A művészek az emberiség érzékszervei. A festő a szem, a muzsikus a 
fül, a szobrász a tapintóideg. ízlés, szaglás s egyáltalán minden benyomás 
összegyüjtése, rendszerezése, egyszóval: az agyvelő szerepe a költőre hárul. 
A lángeszű költő új középpont az emberi szellem életében. Hozzá futnak be a 
telefonjelentések, ő küldi szét a mindig újabb helyzethez illő utasításokat. 
Nemcsak önálló szem és fül, az átlagnál érzékenyebb, hanem gyors tájékozó-
képesség, eredeti gondolatrendszer is. 

Eredeti annyi, mint elfogulatlan. A lángész nem tisztel semmiféle tekin-
télyt, semmiféle hagyományt. Minden elülről kezdődik vele. A szakmabeliek 
rendre megállapítják róla, hogy semmit sem tud. Az utókor úgy látja, min-
dent tud. Ő az igazi tekintély. Ő a valódi hagyomány. Új oldalát veszi észre 
a dolgoknak, új összefüggéseket fedez fel. Környezete vagy futóbolondnak 
tartja, vagy azt hiszi, mindenki más felületes, csak a lángész látja a lényeget. 
Nem áll, hogy a lángész bomlástermék, hanyatló fajták tünete. Hiszen több-
nyire a mélyből jön, elhasználatlan rétegekből. De jöjjön akárhonnan, fővo-
nása valami leírhatatlan őserő, valami makacs önérvényesítési vágy. Teljes 
emberiség, egész-ség. 

A hiánytalan kifejezés neki legnehezebb. Igaz, minden lélek külön 
világ, a legegyszerűbb is önálló nyelvjárás. Csakhogy könnyű kifejezni a lapos 
hétköznapiasságot. Régi tapasztalat, hogy a tucatember fecseg, a lángész 
dadog. Demosthenes, a legnagyobb görög szónok, kaviccsal a nyelve alatt, 
meztelen karddal rángatózó válla fölött : a zseni örök jelképe. Minél tartal-
masabb, önállóbb, annál inkább az a természetes, hogy ne tudja kifejezni 
magát. A lángész nemcsak friss érzékelő képesség, eredeti gondolkodásmód, 
hanem mindenekelőtt: roppant akaraterő. Kettős ellenállást kell legyőznie : 
öndadogását és környezete gúnykacaját. 

Legnagyobb elődei eszközeit sem használhatja. Újakat kénytelen terem-
teni. Pokoli mélységekig leszáll, hogy forrón törhessen föl, mint a gejzír. 
S nem is elég ezt az útat egyszer megtennie. Az eredeti kifejezésmód, a hiány-
talan föltárulás gyötrő küzdelme nem szűnik meg soha. A lángész Prometheus, 
napról-napra húsával kell jóllakatnia Zeus madarát. Senkit ne vezessen félre, 
hogy egyes nagy írók «könnyen» dolgoznak. Az ilyenek megvívják a maguk 
harcát, mielőtt a papírhoz ülnek. Szabálynak tekinthető, hogy író az, aki 
nehezebben ír, mint más rendes istenteremtése. 

Mikor föllép a Nagy Költő, akit éjjel-nappal korbácsol a démona, hogy 
fejezze ki magát, egészen kis olvasó rétege van, talán csak két-három ember, 
azt is inkább személyes varázsával, különcségével nyűgözi le, mint alkotásá-
val. Rendesen fiatalokból toborzódik ez a parányi szekta, s az ég világán 
nekik legkedvesebb az eszközük, hogy a maguk új látásmódját rákényszerít-
sék a világra. A tömeg közömbös. Ha gúnyolódni kezd, az már megtisztelő : 
a figyelem jele. Az írói céh, a kritikusok, a tudatos műélvezők nyiltan ellen-
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állanak. De ha a költő megy csillaga után, ez a csoport hódol legelőbb. A fiatal 
pályatársak aztán versenyre szállnak a lángésszel. Nagy pezsgés, kavarodás 
támad körülte. A legönállóbbak sem szabadulnak a hatásától, (az öregek 
sem), legföllebb az ellenkezőjét akarják, mint ő, elhullanak, vagy elszigete-
lődnek. Esetleg fogyatkozásai résén törnek elő, s kiegészítik a művét. Még 
az esztétika hozzá sem szabta a mozgalomhoz a maga simulékony törvényeit, 
az irodalom ínyencei már szentesítik az új ízlést, ifjú írók megszervezik az 
új iskolát. 

S ez az, amire a legtöbb ember szerint semmi szükség: a költői iskola! 
Az utánzók hada ! Aki nem lángész, ne kontárkodjék a művészetben. Közepes 
írónak nincs jogosultsága. Legalább is ezt halljuk folyton, s ebben a dühös 
zsivajban egészen elvész Arany János halk szava, aki szerint az epigónoknak 
is van hivatásuk, igen fontos pedig : ők őrzik a színvonalat a legközelebbi 
lángész fölléptéig. 

Micsoda iskolamesteri bölcseség, — fintorognak, — akik véletlenül 
ismerik ezt az intelmet. Pedig milyen furcsa ! Az epigón-védő Arany meg 
tudta különböztetni a lángésztől az átlagtehetséget, míg azok, akik csak a 
zseni létjogát hajlandók elismerni, többnyire egész közepes külföldi és hazai 
kortársakat tömjéneznek nagyírókként. Ha véletlenül egy társaságba kerül-
nének a valódi lángésszel, negyedórán belül fölháborodva szednék sátorfáju-
kat. Sajnos, szegény lángelmén nem segít, hogy mindenki az ő magasztalásá-
val van tele. Ugyanezek a rajongók, akármennyire fitymálják a közepes 
művészt, fél- sőt tizedrangú tehetségeket olvasnak legszívesebben. 

Himnuszok ide, ditirambok oda, a zseni sorsa nem irigylendő. Kor-
társai még akkor is rendesen félreértik, ha véletlenül el vannak tőle ragad-
tatva. De ez ritka kivétel. A lángeszű költőben az időtlen lényeg testesül, 
valami ős szimbolum fejeződik ki. Kinek kell az ilyesmi? A közönség az írót 
tiszteli, a szolíd, megbízható tehetséget, akinél nem érhet bennünket meg-
lepetés : korszerű mondanivalót nem túlszokatlan eszközökkel mindig tet-
szetősen «önti formába», s a legjobb társaságok is «meghajtják előtte az elis-
merés zászlaját». Hogyne volna szükség rájuk, ezekre a boldog írókra, ország-
irányító politikusok bizalmas barátaira, vidéki városok díszpolgáraira. Ha ők 
nem volnának, olvasó is alig maradna. Irodalom csupa lángésszel? El sem 
képzelhető. Lángész nélkül? Nagyon is könnyen ! A közvetítés, aprópénzre 
váltás, a gyors szellemforgalom lebonyolítása mind az ő érdemük, a megvetett 
(s valójában mégis túlbecsült) közepeseké. Nekik sem jut mindig siker, de ha 
valakinek jut, rendesen közülük való. Az utókor aztán gyorsan felejti őket. 
Méltánytalanság ez velük szemben? Vagy inkább utolsó kegye a sorsnak, 
amely életükben sohasem hagyta el őket? 

Iró és közönség viszonya, a siker tehát nem függ a mű esztétikai érté-
kétől. De az üzleti beharangozástól, kritikától és irodalomtörténettől sem. 
Sőt az értéktelenségtől sem függ. Le kell számolnunk azzal a babonával, hogy 
a tömegnek csak a hülyeség tetszik. Igen hülye írókat ismerünk, akik a kutyá-
nak sem kellenek. A siker éppen olyan elemezhetetlen képesség, mint a sex 
apeal. Valami rejtélyes kisugárzás. Tündéri, okos, művelt nők közt akárhány-
szor abból az egyből árad, aki legkevésbbé szép, még hozzá nem is művelt, 
nem is okos. Még sem lehet azért azt mondani, hogy csak a csúnya, ostoba, 
műveletlen nők tetszenek. A siker, a tömegsiker sem csupán fércírók vigasz-
díja. Petőfi például állandóan a legmagasabb költészetet műveli, mégis «kuny-
hótól a palotáig» . . . Mások viszont szállítanának mindent, ami «a csőcselék-
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nek kell», erotikát, bűnügyi izgalmat, mégis tehetetlenül kénytelenek tűrni, 
hogy egy szerencsés vetélytárs elhalássza előlük a népszerűséget unalmas 
életrajz-regényekkel, vagy nagyképű giccs-metafizikával. Sőt nem egyszer : 
az egyetlen képesség. Akiben megvan, époly kevéssé tehet róla, mint a közön-
ség, amely nem tud neki ellenállani. 

Bizonyára jobb volna, ha az olvasók zöme nem olcsó szórakozást 
keresne a könyvben. Ha idejében fölismerné a lángelmét, s nem tömjénezné 
két művész közül gyakran a gyöngébbet. A tehetség is lehetne szemérmesebb, 
nem kellene okvetlenül odaterpeszkednie a lángész helyére. De a végén ebből 
is származik valami jó. 

Míg az új ige, a remekmű aláhatol, a tömegbe, időbe kerül. Az átlag-
olvasó maradi. Évekkel, tizedekkel cammog saját kora mögött. Rajong az új 
mesékért, ha nem térnek el túlságosan a szabványtól, de irtózik a szokatlan 
kifejezéstől. Az önálló gondolat fölháborítja. Csak akkor tisztel valamit, ami-
kor már közhellyé kopott. 

S az elmaradt tömegben, külvárosi oduban vagy vidéki kúrián ott serdül 
a holnap vezére. Sejtelme sincs kora művészetéről. Mire megismeri, már csak 
tiltakozni tud ellene, annyira kialakult saját igénye. A szellemi erők háztartá-
sában a közönség tunyasága lesz a haladás hajtókereke. 

ESTI VERS. 
A leggyengédebb a földön legyőzi 
a legkeményebbet; a nemlétező 
a létezőt. (Laole) 

Ó, lassan járni 
jobb a futásnál 
és járás után 
be jó megállni. 
Zúg a folyó, a tenger felé tart 
boldogan, de százszor 
boldogabb a part. 
S jobb ülni, minthogy 
céltalan menjünk, 
hisz azért járunk, 
hogy megpihenjünk. 
S még jobb feküdni 
földön, ha ringat, 
és összefonni 

nehéz karunkat. 
De ennél is jobb, 
drágább az álom, 
a félig-élet 
kinyúlt határon, 
túl az erőkön, 
túl, mindenen túl 
s legyőzni, mit élet 
soha fölül nem múl, 
mert jó meghalni, 
pihenni testtelen, 
így estelen, 
a földbe lenn . 

Kiss Tamás. 


