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A MAGYAR IRODALOM "METAFIZI-, ,
KATLANSAGA" IRTA: KÁLLAY MIKLOS

A költészet és az irodalom. - mely csak annyiban érdemli meg az irodalom
nevet, amennyiben kisebb vagy nagyobb méretekben kielemezhető össze
tételéből a költői exponens, - két út között választhat, hogy az érzés- és
gondolatvilágnak a világegyetemhez való viszonyát kifejezze s ehhez képest
a költői kifejezésnek két útja, két főiránya van.

Az első úton induló költő látja és felfogja magában a környező minden
séget s amit érzékei tudomásul vettek, azt értelmi működésével rendszerezve
hűségesen regisztrálja, úgy, amint azt az adott pillanat elébe tükrözi. Ez a
reális szemlélet, egy racionális világnak valósághű kivetitése az irodalom
eszközeivel, úgy, amint azt a legtisztábban a klasszicizmus realitásában
látjuk.

A második út nem áll meg ott, ahol a reális szernléletnek nincs tovább.
Ezen végeredményében nincs is megállás, hiszen áttör a realitások korlátain
s a végtelen dimenziókba tágítja, emeli, még a legmerészebb képzelet számára
is beláthatatlanná növeli a világegyetemet. A romantika jelzi ennek a szem
léletnek s ennek a költői iránynak tapogatózó, kezdő lépéseit. A látható racio
nális világon túl egy imaginárius, irracionális világ tárul ki ez előtt a szemlélet
előtt és végeredményben ezen az úton ér el a költészet a misztikus mélységekbe
s a metafizikai magasságokba. Vessük össze Homeros és Dante költészetét
és tüstént lesz legalább bontakozó fogalmunk a két egymástól lényegesen
különböző két irányról.

Állítsuk most egymás mellé a tiszta realitás világát és a metafizikai
tartalommal megtöltött világegyetemet. Bármilyen paradoxul hangzik is,
mégis azt kell mondanunk, hogy ez a tiszta realitás, a kézzel fogható valóság
igazában a látszatok világa. Aki nem rögzött, csökönyös és szűk szemhatárú
anyagiasságba. amely már meditációinak legelemibb problémáira sem adhat
kielégitő feleletet, annak éreznie kell, hogy emögött a csak látszó, tehát csak
látszatvilág mögött, ezen túl, sőt magában ebben a világban, annak látható
képeiben láthatatlan látomások szunnyadnak. Legyőzhetetlenérzések, kitapo
gathatatlan, homályos intuiciók súgják olykor a legszárazabb racionalista
értelem megzavarodó világosságában, hogy van ennél a világosságnál átha
tóbb és messzebb sugárzó fény, hogy van a földi és a föld érzékszférájába eső

léten kívül egy másik világ, amely nem érhető el az érzékek percipiáló képes
ségeivel, amely azonban percepció nélkül appercepcióvá válik bennünk s
amelynek nem érzékelhető tüneményei számára mégis vannak titokzatosan
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belénk oltott, megfoghatatlan korrespondeáló eroi. Van egy világ, amely
hez az utat nem találja meg még a szellem sem, csak az attól lényegesen
különböző lélek, amelynek tapogatói. rejtelmes periszkópjai kinyúlnak azokba
a régiokba is, amelyek előtt már az értelem kapui becsukódnak."

Az átlagember csak a látszatokig jut el, de a látszatok mögött, ahol
az értelem megáll, a költő megsejti, megérzi a végtelenben gyökerező lénye
get. A szívnek a magány mély csöndjében megszélaló titokzatos éneke ez,
a kebelben dobogó szívé, amelynek ütemes lüktetése nem csak a látható és
tapintható dolgok rendjébe kapcsolódik be, hanem része a világegyetem
örök létritmusának s a kettőnek összhangba csendülése a csönd mélyén adja
azt a hatalmas harmóniát, amely a költészet legtisztább és legmagasabb
csúcsait jelen ti.

A költő feladata megkeresni és kicsendíteni ezt az összhangot. Hogy
azonban megtalálhassa, ehhez valami megmagyarázhatatlan belső erőre,

szellemi képességeinek felfokozott izzására van szükség. Talán az elragad
tatásnak egy neme ez, a képzelet áttüzesedése és megvilágosodása s egyben
szárnyaló könnyűsége, amely túlemeli a lelket az anyagi nyűgök korlátain.
Erről az állapotról mondja Maurice Guérin, hogy úgy tetszik neki, nem
hasonIíthatja gondolatát ilyenkor csak égi tűzhöz, amely két világ között
a határokon lebeg. Ez a megvilágosító belső láng, ez a titokzatos erő az ihlet.
Erről az inspirációról mondja Claudel Jacques Riviérenek : «Minden valami
belső morajlással kezdődik, amelyből ki-kiválnak, többé-kevésbé kifejezet
ten a még elmerült költeménynek szétszórt vonásai.a" Ehhez a vallomáshoz
fűzi Charles du Bos: «Igy hát kezdetben tompa morajlás van, mint távoli
tengerzúgás, aztán mint hatalmas dagadó ár harsogása átszüremlik rajtunk,
elönt bennünket, egészen elborít a hang, amelynek nem hallhatjuk újra egyet
len rezdülését sem anélkül, hogy lelkünk legmélyén ne mozdulna, meg ne
remegne, fel ne lüktetne, ne válaszoina az egész «elsüllyedt kathedrálís.sa"

Ez az inspiráció, amely nélkül igazi költészet nincs, megnyitja az utat
a metafizikai távlatok felé. Elvisz a sugárzó határokra, amelyeken a földi
szférák körén túl a titokzatos tartalmak természetfölötti világa kezdődik.

A Múzsa, mint Beatrice Dantet, kivezeti a költöt a «Selva oscurás-ból, de
nem jut el vele mindig a fénynek abba a mérhetetlen áradásába, ahová Keresz
tes Szent János «a természetfölötti öröm és boldogság páratlan doktora»
emelte a megvilágosodott lelkeket. Ha pusztán csak az ihletre bízza szellemét
a költő, úgy járhat mint Shelly, akiről Mathew Arnold festi ezt a döbbenetes
szépségű és fájdalmasan igaz képet: «A költészetben is tehetetlen Angyal,
akinek fényszárnyai hasztalan verdesnek az ürességben.s

1 Nehéz elképzelni is ezt a különbséget és hatásköri eltérést szellem és lélek közt,
mégis csodálatos világossággal, csaknem reális érzékelhetőséggel bizonyítja korunk
egyik legtisztább és legfinomabb különböztetésekre képes elméje, Ortega y Gasset.

2 Jacques Riviére et Paul Claudel: Correspondence 1907-1914. Roseau d'or,
s Charles du Bos: Les témoins de Claudel, Études Carmelitaines 19. Année. Vol. II.
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A metafizika szublimált fönséget, az emberfölötti teljességet, amely
a véges szavak héjába az abszolutum magját tudja bezárni s amelynek szomja
kell, hogy ott égjen minden igazi nagy költőben. az ihlet magában még el
nem érheti. A Múzsa ezen a téren csak előkészítője, úttörője, hirnöke lehet
a Kegyelemnek, amely végül a tökéletességhez vezet. (lA Múzsa és a Kegyelem
nem azonosak, csak folytonosság van köztük. Amit a költő föllel a látszatok
mögött, amelyeknél megszokott állni a mindennapi emberek durva pillantása,
rendesen valami rebegő imádság, amely még nem tudott szavakban formát
ölteni. Az imádság a tökéletes költemény, épp úgy, mint ahogyan a költészet
is annál jobban megvalósítja célját, mennél inkább sikerül összeolvadnia
az imával.»!

* * *
Nem minden költészet érheti el azt az emberfölötti teljességet, ahová

talán Rainer Maria Rilke vagy Nietzsche sóvárgott, amelynek áhítatát Claudel
a Kegyelem segítségével az egész világegyetem sokrétű ragyogásában, mint
átlelkesítő sugárzást öntötte el s ahová Keresztes Szent János az égető, de
fájdalmat nem okozó tiszta lángolás szférájáig fölemelkedett, de viszont
úgyszólván alig van költészet, amelyböllegalább bizonyos metafizikai elemek
hiányozhatnának. Áll ez a szorosabb értelemben vett kötöttebb formájú
költészet mellett a prózára is, hiszen a prózai műfajok irodalmi polgárjogát
is a költői lényeg adja meg. Bár a realista irányzatok főleg a prózából szinte
programmszerűen igyekeztek a legcsekélyebb metafizikai elemet száműzni

és a költészetet szigorúan a föld természetes és pozitív valóságának légkörén
belül megteremteni.

Amennyiben azonban a metafizikai elemek nem hiányzanak a költé
szetből, sőt annak legbensőbb lényegét teszik, háromféle megjelenési formájuk
képzelhető el, vagy inkább állapítható meg az irodalomban.

Az első s talán ez jelentkezett időrendileg is legelőször a metafizikai
lényegű költészetben, a misztikum szkolasztikus formája. Ez a középkor,
a XII. század vallásos miszticizmusa, amely maximumát és rendszerének
szövevényesen szétágazó teljességét Aquinói Szent Tamásban érte el. «A XII.
században az isteni látomás, vagy az Istenben való elmerülés gyönyörűsége

olyan lelki folyamatot követelt meg, amelyben az értelemnek is részt kellett
vennie; az ember nem érte el a mennyei boldogságot, csak következtető

okoskodáson keresztül és általa. Ez ennek a kornak a miszticizmusa. Egészen
eltérőnek látszik Loyala Szent Ignác, Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent
János miszticizmusától.a"

Ez a költészet nem a természetet emeli fel, hanem a metafizikai elemeket
hozza le a földi légkörbe, a megérthetőség intellektuális síkjára. Az ember

l Jacques Madaule: Le Génie de Paul Claudel. Ed. Desclée de Brouwer, 1933.
a T. S. Eliot: Dante and Donne,
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részesévé válik itt a természetfölötti hatalmak játékainak. Isten személyesen
nyúl bele sorsa intézésébe. Az örökkévalóság és végtelenség kapcsolódnak be
életének és földi körének szűk határaiba. Mennyei és földalatti hatalmak
küzdenek érte. Angyalok segítik az ördög ármánykodása ellen. Ez a fajta
metafizika jelentkezik Dante költészetében. Ez a lényege a misztériumjáté
koknak és a belőlük sarjadt új spanyol drámának is. Ide sorozhatjuk Goethe
Faustját és Madách drámai költeményét, Az ember tragédiáját is.

Egészen más az a misztikus - s ez második grádusa a metafizikai köl
tészetnek, - amely már Clairveauxi Szent Bemát lelkében kezd csirázni,
megcsendül a német Taulernél és Susonál s egészen Angelus Silesiusig ér el.
De tökéletességének extatikus tetőpontjáig a nagy spanyol karmelitáknál,
elsősorbanKeresztes Szent Jánosnál és Luis de Leonnál jutott. Ez a misztikus
költészet fordított úton jár, mint a skolasztikus. Ez az emberi lelket emeli fel
a végtelenséghez. magához az örökkévaló Istenhez. Forrása az Istenhez
vágyó érzékfeletti szerelem, amely extatikus-vizionárius odaadás félönkívü
letében keresi az Istennel való egyesülést. Keresztes Szent János élete és
egész gondolatvilága egyetlen zengő isteni ének s ez az ének két hatalmas
oktáva közt szárnyal, az egyik a lélek tökéletes egyesülése Istennel, mint
ahogy két szerződő fél megosztja egymással minden javát és örömét, amely
tulajdona, a másik teljes elszakadás minden teremtett dologtól, mert ez az
eszköze az egyesülés elérésének, majd a szellem éjszakája, amelyben a tudat
talanság a valóságos tudás és az igazi fény egyesülnek. A semmi és minden
közt mozog az egész misztikus élet, amely szüntelen szárnyalás Isten felé.
És ebből valami semmihez nem fogható zene születik, melyet csak a lélek
hall. Néma zene ez az érzékek és természetes hatalmak számára, de a szellemi
hatalmak számára összhangzó magány «ez a csönd, amely Iehetővé teszi a
megtisztult és a teremtett dolgoktól szabadult erőknek, hogy befogadják
szellemükbe ennek a világegyetemnék étheri harmóniáját, amelyet Isten lelke
tölt be s amely általa van a hang hatalmának birtokában. A teremtmények
mindegyike magának énekli az 6 dícséretét és valamennyien egyesülnek a
szerelemnek ugyanabban az énekében.s-

Ezekben a misztikus költeményekben az isteni egyesülés a földi szere
lem legforróbb szavaival nyer kifejezést, viszont az a hajlam is szinte bele
gyökerezett a spanyol lélekbe, hogy a világi dolgokat is istenes szellemben
költse át. A misztikus költészetben tulajdonképen az ellenkezője történt, itt
a legelvontabb és legszublimáltabb lelki nászok misztériuma kapott a földi
érzékek legszínesebb nyelvén, legizzóbb és leggazdagabb trópusaival kifeje
zést. «Később azután a világi költészet, mint szorgalmas méh, telegyüjtötte
földi mézeskaptárát a misztika csodavilágából.es

Lírai költeményekben. lelkendező és a forró szerelmi odaadás izzó han-

1 Juan Domingo Berruete: Un cantice a la divina.
s Ludwig Phandl: Geschichte der Spanischen Nationalliteratur.
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gulatával étheri magasságokban szárnyaló himnuszok verseiben éppen úgy
él ez a misztikus szellem, mint abban a költői prózában, amelyet ezeknek
a magukban hermetikus költeményeknek magyarázatául írnak. Klasszikus
példa erre Keresztes Szent János magyarázata gyönyörű spirituális éneké
hez.! Mert a spanyol misztika abban különbözik minden miszticizmustól,
hogy nem valami ezotérikus vallás, nem valami titkos tan, hanem tárva áll
mindenki számára, aki mennyei elragadtatásainak tiszta gyönyöreire vágyó
dik. A misztikusok két kézzel akarják lelkük kincseit ajándékozni. Misztikus
tapasztalataikat igyekeznek mindenkivel a legérthetőbb nyelven közölni.
Az inspiráció és a kegyelem állapotának különböző lelki fázisait, míg lelkük
az elragadtatás réve felé lendül, szellemük megfeszített fegyelmével és öntu
datával igyekeznek megfigyelni és azután a legaprólékosabb gondú leírásukat
adják. Mert a misztikus elragadtatás nem személytelenné váló önkívület,
hanem éppen ellenkezőleg, a léleknek a személyiségnek és egyéniségnek cso
dálatos önfegyelemmel való szublimálása, hogy kiváltságos utakat járhasson
és felszabaduljon a tömeglélektan törvényeinek uralma alól. A prózán és
versen kívül utat talál ez a misztika a spanyol drámába is, még pedig az
úrnapi körmeneteken játszott autos sacramentales-be, jóllehet ezek inkább
dogmatikus teológiai tartalmúak, mintsem misztikusok. Ahol azonban az
Egyház és Krisztus misztikus egyesülését s az Eucharistia unio sacramentali
sát szimbolizálják, átveszik az Énekek Énekétől inspirált nagy misztikumot
s az áldozás isteni egyesülésének misztikumát.

* * *
A nagy tömegek között ma hiába keresnők az aszkétikus életideált,

sőt a misztikus extázisok szárnyalásainak sem kedvez a pozitívumoknak
az a légköre, amelyben az ember már a maga testi valóságában és vaskossá
gában kap szárnyra a gépbe kényszerített természeti erők igába vert erején.
Ma, amikor éppen az ellenkező végleten. egy hedonista szemlélet kényelmes
karjaiban a pillanatnyi örömök telhetetlen és egyre újuló élethabzsolására
tör a világ, amikor a szédületes technikai fejlődés kiméletlen hajszájában a
sivár utilitárizmus az élet kormányzója, lehet ma még metafizikáról beszélni az
irodalomban, elképzelhetőma még metafizikától átspirituálizálódott költészet?

A válasz egészen meglepő. Talán soha nem volt a költészet annyira
metafizikai, mint napjainkban. Az a meghatározás, amelyet egyszer Brune
tíere adott a költészetnek ; «a költészet a szív számára érezhetővé tett meta
fizika, amely képekben jut kifejezésre» teljes értelmét talán csak napjaink
ban érte el. 2 A filozófiában a pozitivizmus s a történelemi materializmus
zsákutcába kerülte óta ismét a metafizikai irányok kerekednek felül. Jacques
Maritain egy modem skolaszticizmus úttörője és Bergson pszichológiai vizs-

1 La declaracion de las canciones entre la esposa y el esposo.
2 Marcel Raymond: De Baudelaire au Surréalisme.
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gálatok alapján jutott el ahhoz a metafizikához, amely anagy misztikusok
izzó lelkét az alkotóval való egyesülés elragadtatásáig emelte. A modem
költőt is valami láthatatlan spirituálitás szele ragadja, hogy eltépje a termé
szettől és a valóságtól s azt az érzést ébreszti benne, hogyha átengedi magát
ennek a sodrásnak, egy sokkal hitelesebb, ha szabad így mondani, igazibb,
valóbb valódiságot érhet el.'

Ez az általános spiritualizálódás, a legmateriálisabb érzéseknek ez az
extatikus felfokozása az ösztönök visszafelé mélyülő ősiségének misztikus
homálya jellemzi az irodalom metafizikai átfűtöttségének harmadik és leg
újabb megjelenési formáját. Sok költőben még nem egészen tisztúltan, csak
mint valami Isten-keresés végtelenbe törő vágyának spirituális sóvárgása
jelentkezett ez a metafizikai hajlam, mint Rainer Maria Rilke csodálatos
Stundenbuchja bizonyítja. Másoknál a természet pantheisztikus átsugárzá
sában nyilvánult és lassan tisztult a werfeli spiritualizmusig, míg Claudelnél
a dogmatikus hitvallás lelki pozitívumáig érett. De még a hitetlen költőknél

is eljutott a materiális korIátoknak szétrobbantásáig, hogy ezek a költők is
meg vannak győződve arról, hogy a dolgok igazi lényegét nem fejezhetik ki
az érzékelhető jelenségek, hogy a véges tünetek mögött beláthatatlan abszolú
tumok vannak, de hogya spirituálisan magas hőfokúvá izzított megsejtések
s a megsejtésekből szinte öntudatlan transzban fakadt szavak rátapinthat
nak a dolgok lényegére és bezárhatják a költő művébe ezt az abszolútumot.
Az irodalmi metafizikának ez a legújabb megjelenési formája a legjobban
elszakadt a logikus értelemtől, bár csaknem gyökeréig intellektuális elemek
től táplálkozik. Legfőbb forrása talán egy túlburjánzott asszociáció, amely
villámgyors szédületben örvénylik át a felidézett képek özönéri s csak a leg
jellegzetesebbeket kapja fel, az összeköttetést megteremtő árnyalatai lánc
szemek kihagyásával. Vagy ellenkezőleg, csak az árnyalatokat adja szinte
poentilista összefüggéstelenségben, úgy, hogy az egész szintézíse csak a kép
zeletnek bizonyos távlatokból vagy magaslatán bontakozik ki.

Az újabb költői irányok, kezdve a posztimpresszionizmuson - mert
az impresszionizmus végeredményében csak a naturalizmusnak finomultabb.
artisztikusabb és egyénibb formája s amúgy is összeesett a materiálista szo
cializmus eszméinek virulencíájával, amint Richard Dehmel költészete bizo
nyítja, - folytatva a fantazisták törekvésein, az expresszionista, kubista
és főleg szűrreálista irányokon. a képeknek olyan álomszerű étherizálására,
a gondolatok villámlobbanásos fényjátékára. a képzeletnek fantomszerű

elrévedésére, látomások és sejtelmek szövedékéből fűzött mágikus körökre,
Edgar Poe-i lázak ködeit átsugárzó hószín spirituálizmusra törekedtek,
amelyek szinte tátongó szakadékkal különülnek el a vaskos valóságtól, akár
Apollinaire, akár Eduard vagy ]ouve, akár Salmon, Cendrars vagy Cocteau

1 Jean Paulhan : Commerce, 1930.
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költészetét vegyük fel egészen Paul Valéryig. De ugyanez a tünet jellemzi az
egész új költészetet kelettől nyugatig. Alexander Block versében a Megváltó
sebektől tépett fényködalakja lebben fel a vad moszkvai éjtszakában duló
vöröskatonák előtt. Teljesen spirituális judiciumokból táplálkozik Thompson
és Chesterton, Belloc, W. Butler Yeats költészete. Az olaszok közűl - pedig
itt szintén erősek a verista hagyományok, - Papini és Nugaretti említése
magában is elég súlyosan esik a latba. A nagy spanyol nyelvterületenjosé
Enrique Rodo, mint kedves román Ariel a lompos utilitárius északamerikai
Calibannal szemben, a keresztény metafizika magasságaiba lendül fel. És
az új spanyol költészetben valóságos és termékeny hagyománya él Juan de la
Cruznak, a nagy misztikusnak. Juan Ramon Jiménez a mai idők legnagyobb
spanyol lírikusa és mindazok, akik őt vallják mesterüknek, Federico Garcia
Lorca, Pedro Salinas vagy Manuel Altolaguirre új spiritualizmus földi szférák
felé törő remegésében élnek, amely azonban megőrzött valamit a régi misztika
erős érzékteljességéből.! Annyira áthatja ez a természettől való elszakadás
az újabb spanyol irodalmat, hogy Ortega y Gasset már az egész művészet

elemberietlenedéséről beszél, ami alatt a költői kifejezésnek és a művészi

formáknak az abszolutumot kereső absztrakciók felé való hajlamosságát érti. 2

Ezek végeredményben csak nevek, csak idézett tanuk s döntő erővel

inkább tanuvalIomásuk bírna. De ezeknek a vallomásoknak, mi több, kon
fesszióknak terjedelmes jegyzőkönyveit megtalálhatja bárki műveikben. Itt
mint koronatanuk szerepelnek, akiknek neve már saját helyzeti energiájuk
nál fogva döntő jelentőségű.

* * *
Milyen szerep jut a mi irodalmunkban a metafizikának? Igaz-e a vád,

amely széltében-hosszában a magyar irodalom metafizikátlanságát hang
súlyozza, sőt tovább megy és egyenesen a magyar lélek metafizikátlanságá
ról beszél. Nálunk szinte közhiedelemmé kezd válni, hogy a magyar lélek
világos, tárgyias józansága, népünknek csak a kézzelfogható valóságok iránt
fogékony szelleme alapjában idegen minden «ködös miszticizmustóls, minden
«légüres térben mozgó spekulatív metafizikától», minden homályos hermetikus
irracionalizmustól. A magyar szellemet szerették mindig a francia mellé
állítva, mint a logikus racionalizmus képviselőjét szembe állítani az elvont
ságokra, a romantikus csapongásra hajlamos germán fajtákkal szemben.

Hogy ez lényegében nem így van, elég rámutatni a magyar népmese
költészet csodálatos gazdagságára, ősi mondáinknak, sőt később a történelmi
századok folyamán sarjadt mondakincsünknek metafizikai tartalmára. Any
nyira benne van a magyar népben ez a metafizikai képzelet, hogy még leg-

l Az erős érzékiséget itt abban az értelemben ken venni, amelyet Prohászka
Ottokár ad neki egyik mély és feledhetetlen néptanulmányában. Prohászka Ottokár:
Diadalmas világnézet.

i José Ortega y Gasset: Dezhumanizaci6n del arte.
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kevésbé metafizikai hajlandóságú költőink se tudtak elszakadni tőle, ha a
néptől átvett témákat dolgoztak fel. Nem is kell súlyosabb és beszédesebb
bizonyíték ezen a téren az objektív magyar józanság prototipusának, Arany
Jánosnak népi gyökerű balladáinál, amelyekben sohasem hiányzik a népnél
még naiv őszinteséggel, a valósággal azonos valőrben tartott «csodás elem»,
amelyet azonban a mindig racionális értelmezést kereső pozitív esztétika,
mint a lélek patológikus tüneteit, a betegesen felizgatott fantázia eltévelye
déseit igyekezett megmagyarázni. A magyar néplélek hagyományos vallásos
sága is ellentmond a metafizikátlanság vádjának. De leghatározottabb cáfo
lata ez a néplélekbe szilárdan belegyökerezett, abból szinte kiírthatatlan
finitizmus, amely mindig ott érezte maga mögött egy iránta személyes hajlan
dóság szerint jóságos Isten hatalmának védő, oltalmazó, segítő kezét, akihez
minden bajában bizalommal fordulhatott. Él még a magyarok Istene, vallotta
és hitte minden időben. És legszomorúbb napjaiban is ez a hit adott számára
vígasztalást és regeneráló erőt.

És mégis, mikor a leghatározottabban tagadni kell a magyar lélek
metafizikátlanságát, mint ősi és természetes faji jelleget, kénytelen-kelletlen
is elmaradhatatlan a beismerés, hogy a magyar irodalomban legalább eddig
meglehetősen szűk tere jutott a metafizikának és irodalmunkban csak szór
ványosan és kivételesen találkozunk metafizikai elemekkel.

A tagadás és beismerés között szöges ellentét van. Egy alapjában meta
fizikai hajlandóságú léleknek általános elzárkózása éppen szellemének és
képzeletének alkotásai terén a metafizikától, legalább is igen paradoxonnak
tetszik. Hogy lehet az, hogy az a képzelet, amely naiv és ősi hamisítatlan
ságában szerette és kereste a természetfölöttit, legkiválóbb szellemeinek leg
értékesebb alkotásaiban annyira hozzárögződötta sokkal szűkebb távlatú ter
mészetes valósághoz? Erre az ellentétre kell és lehet is magyarázatot találni.

Fontos, sőt talán döntő körülmény az, hogy Magyarország, mikor a
Duna-Tisza völgyében hazát talált és állandóan megtelepedett, első nagy
királyának bölcs előrelátásából csatlakozott a nagy nyugati keresztény kultúr
közösséghez. Ezzel itt a nemzet lelkében nagy erjedés kezdődött. Míg az új
kultúra elemei felszívták és átdolgozták a régi maradványait és saját gyöke
reikkel erősen és szervesen meg tudtak kapaszkodni az egyetemes néplélek
rnélyeiben, idő telt el, amely egyáltalán nem kedvezett a teremtő képzelet
termékenységének. A képzelet tanácstalanul vergődött még nyugat és kelet
között, Nem volt forrása, ahonnan merítsen. A régi források kezdtek elapadni,
kiszáradni. Az újak még nem voltak elég meghittek számára. Tehát éppen
abban az időben, amikor Európában már gyönyörű virágokat hajtott a
skolasztikus metafizika az irodalomban, a magyar kultúra még csak járni
tanult s mikor már a maga lábára állt is, sokáig nem merte elereszteni annak
a latin irodalomnak a járószalagját, amelybe kapaszkodva első bátortalan,
imbolygó lépéseit megtette.

VIGILIA



Egész középkori irodalmunk, az egész magyar nyelvű kolostori irodalom
a latin függvénye. Eredetiséget, a magyar géniusz belülről kitermelt alkotásait
hiába keressük. Még nyomuk is alig csillan meg, ami ebből a korból ránk
maradt. A Gestákat kivéve, amelyek szintén nyugati divat szerint igyekeztek
megfésülni a magyar hagyományokat, alig tekinthetők egyebeknek, idegen
szövegek fordításánál. És mégis igen fontos szerepe van a középkori magyar
irodalomnak, még irodalmunk metafizikai tartalmának szempontjából is.

Ez az irodalom rendkívül fontos nyelv és stílus fejlődési szempontból.
«Fejlődéstörténeti jelentőséget tekintve, csak a XVIII. századvégi megújho
dás fogható hozzá, mely époly kezdeményező a profán, világi európaiság
nosztrifikálásában, mint emez a vallási szellemű európaiságában. A mag
idegenből való: faji lelkiség, történelem, tömegek és lángelmék dolga lett a
palántának idővel hazaivá egyénítése.s-

Ez a középkori magyar irodalom készítette elő, formálta meg és töké
letesítette a magyar nyelv készségét, simulékonyságát, sőt gazdagságát a
metafizikai fogalmak kifejezésére. Ebben a kohóban született meg az az
igazán magasra fejlődött nyelvkincs, amelyet a legelvontabb és legapróléko
sabb logikájú skolasztikus spekulációk sem tehettek már kemény próbára
s amelyhez még a nyelvújítás után is jól esik visszanyúlnunk. ha vallásos
megindultságunkat művészien, melegen és bensőségesen akarjuk megszólal
tatni. Egyik egészen kivételesen metafizikai misztikus szépséget is tartalmazó
regényünk, a «Szűzmáriás királyfi», a székely táj szókincs mellett szintén
merít ebből a bőségesen és kristályosan buzgó nyelvi forrásból. «Az elvonttal,
a testfölöttivel folyvást találkoznia kellett az irodalmivá fejledező nyelvnek,
ha nem a maga tiszta gondolati mivoltában, hát példázatosan, sejtelemszerűen
minden konkrétum mögött. A középkor allegorizáló hajlama, mely a földi
dolgok képe, színe és személye alatt azoknak «erkölcs vagy lélek szerént való
értelmét», jegyzését kereste, példák ezreivel szuggerált és jelképezett erkölcsi
igazságokat és dogmát, szövegek, mondások közvetlen értelmében egy bel
sőbb misztikum után kutatott, «hasogatván», «magyarázván és kifejtögetvén
ő beliből»: épúgy rányomta bélyegét a nyelvre, mint a skolasztika stílus
képletei s különösen az elvont fogalmak és viszonyítások szó- és formakincsé
nek gazdagítására ösztökélte.s>

A Mátyás udvarából elinduló humanista latin civilizáció új utakat
egyengetett volna a magyarság lelkében is. Talán ez lett volna az alkalmas
pillanat, hogy a középkor legnagyobb költője, Dante, megtalálja az utat hoz
zánk. Ez csak jóval később történt meg s akkor is közvetett úton, már hanyatló
hatásokkal. De közbejött a török áradat. Új és véres barbarizmus küzdelmes
korszaka részben letaposta, részben a perifériákra szorítva elszigetelt dara-

l Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei, Magyar Szemle
Társaság kiadása.

2 Ugyanott.
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bokra tépte itt az ötszáz éven át felépített kultúrát. Jött a reformáció, amely a
lélek metafizikai lendületének kiteljesedése helyett párttusák izzásában lob
bantotta ki a vallásos érzések hevületét s az úgynevezett «evangéliumi szabad
ság» jegyében aracionálista metafizikátlanság úttörőjévé vált.

A spanyol misztikusokat a vallásháborúk hadjárásos véres, üszkös
romokba roskadó Európája választotta el tőlünk. A XVII. század új vallásos
spiritualizmusa, amely Angliában, de különösen Franciaországban kifejlő

dött, mindaz ami a Port Royal végső janzenista kicsengését és Pascalt meg
előzte, vagy vele szemben állt, a Szent Ágoston szellemében kiteljesedett új
katholikus humanizmus, Lallemont, Chantal és Szalézi Szent Ferenc miszti
cizmusa alig-alig talált ösvényt hozzánk az úttalanná vált Európán keresztül.
Azért a szellemi kapcsolatok nem szakadtak meg teljesen nyugattal. Az olasz
univerzitások s a reneszansz szelleméből kisarjadt nagy olasz nemzeti irodalom
ezekben az időkben kezdte nálunk éreztetni hatását. Dante az új epika köz
vetítésével jutott el hozzánk, Petrarca és Aeneas Silvius, Ariosto és Tasso
ihletik meg a XVI. és XVII. századbeli magyar költőket s a metafizikai
átlelkesültség nem hiányzik Balassa Bálint mélyen zengő vallásos Iírájából,
Rimay János és Szenci Molnár Albert istenes énekeiből. Zrínyi Miklós nagy
keresztény éposza pedig metafizikai elemekkel átszőtt s mély vallásos meg
győződés hevületéböl fakadt költemény.

Döntő súllyal esik azonban irodalmunk egész irányzatának kialaku
lására, hogy irodalmi életünk első megpezsdülése, a hódoltság és szétdarabolt
ság, a török uralom elleni százados harcok s a függetlenségi küzdelmek elpi
hentével az erőgyűjtés meglehetősen meddő letargiája után az ország területi
egységének helyreálltával, a szellemi energiák új, tennő nekibuzdulása az
európai felvilágosodás racionalizmusába kapcsolódik be. Ahogy nyugatról kap
tuk a kereszténységet, épp úgy nyugatról jött a racionalizmus is, amely mint
mindenütt, nálunk is a materialista szemlélet úttörőjévé vált és eláradt egész
irodalmunkban is.

Egészen a XIX. századig csak íróink vannak, de irodalmunk és irodalmi
életünk a szó igaz értelmében nincs. Mikor a magyar irodalmi élet megszületik,
akkor Európában már diadalát üti az úgynevezett «felvilágosodás», amely hadat
üzen minden metafizikának s a természetfölötti jelenségeknek csak mint kápráza
toknak és illuzióknak vagy hamis tartalmatlan, üres allegóriákká merevült orna
mentikának, a stílus artisztikus elemeinek ad polgárjogot az irodalomban.

A romantikával együtt áramlik be hozzánk annak a természetrajongó
naturalizmusa, eruptív forradalmisága is. Metafizikai tartalma, amely nyuga
ton még Hoffmanntól Brentanóig úgyszólván minden nagy képviselőjénél
remekműveket teremt és csaknem megtalálja visszafelé az utat Eichendorfon
és Novalison át Calderon közvetítésével a spanyol misztikusokig, nálunk
úgyszólván egészen elhalványul. Alig van költőnk, akinél szórványosan félénk
nyomaira bukkanunk, mint Berzsenyinél vagy Vörösmartynál ; náluk is
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talán csak azért, mert a költő lánglelke nem tűrheti a természetszabta szűk

korlátokat, hanem ösztönösen érezve magasabb és fenköltebb származását,
öntudatlanul is kitör a láthatóság és megfoghatóság véges régióiból.

Paradoxul hangzik, mégis azt kell mondani, hogy a romantika egyen
gette nálunk az útját a népies és nemzeti irodalom klasszikus realitásának.
Byron és Heine megtanították rá a költőket, hogyan kell levetni a költői

nyelv megmerevedett, ünnepélyes szólamait, hogy kell a költemény szavait
könnyeddé, konvenciótlanul közvetlenné tenni s hogy lehet a próza lompos
ságait, esetlenségeit is költőivé szépíteni és nemesíteni. Belevágott ebbe a
népi elemek költői érvényesülésének egyengetése, ami nemcsak tárgyi és tar
talmi gazdagodást jelentett, hanem jelentette a népköltészet nyelvi egyszerű

ségének és közvetlenségének hatását. A nyelv prózaiságának hatása rányomta
bélyegét a tárgyakra is. S a reális hétköznapi élet nyelve szinte önkéntelenül
kívánta a hasonnemű tárgyakat, sőt a véletlenül felvetődő metafizikai témá
kat is teljesen kivetköztette Iényegéből.!

Nálunk azután a polgári és népies nyugati realizmus erős racionalista
színezetet kap. Igy született meg a népies nemzeti irodalom, amely véletle
nül - vagy talán mert a megújhodás lendületének teljes sodrású derekára
esik -, néhány egészen kivételes tehetség egyidejű megjelenésének szeren
esés adottsága révén a magyar irodalom klasszikus aranykorává válik. A ma
gyar irodalom legnagyobb kora, Petőfi, Arany, Tompa, Jókai, Kemény Zsig
mond, Eötvös József, Gyulai Pál kora egyben legmetafizikátlanabb korszaka
is irodalmunknak. Petőfiben ugyan lehetetlen elnyomni a csapongó lélek
szárnyalását. Forrongó fantáziája a saját realitásának nyűgéből is megtalálja
az utat a kozmikus víziók és a váteszi sejtelmek felé. A János vitézben is kény
telen átvenni a népképzeletnek egész metafizikai világát, bár érezzük, akár
mennyire sikerült is a hang naivságát megőriznie. hogy ez nem belülről fakadt,
hanem külső dekoráció.

Jellemző, hogy ennek a kornak, Madáchot leszámítva, alig van jelentő

sebb katholikussága. Aki van is, alig juttatja ezt érvényre költészetében.
Alkalmazkodik az általános irányzathoz, együtt úszik az áramlat sodrával.

l Metafizikai igazságokat csakugyan nem lehet pr6zaibb, metafizikátlanabb
nyelven kifejezni, mint teszi például Székely J6zsef a «Székely dalolo-ban :

Azt gondoljátok meghalunk,
Nem igaz a, nem igaz a !
Nincs a természetben halál
Élet mindíg, mint valaha.

Persze alakot cserélünk
Mint valami mosott ruhát.
Mos6né és mosott ruha
Az is változtatja magát.

Ez már nem metafizika; hanem csak a metafizika par6diája. (Szerb Antal:
Magyar Irodalomtörténet.)
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Aki mégis hangot mer vagy tud adni metafizikai eszméinek és érzéseinek
- Tárkányi vagy Mindszenthy - az a második vonalba szorul és a regionális
költő szerény rangjával kénytelen beérni, ami talán egyik akadálya is köl
tészete teljes és szabadröptű kifejlődésének.

Egész különös kivétel ebben a korban Madách Imre. Madách Imre
ennek a kornak legnyugatibb, legeurópaibb szemhatárú költője s nagy művé

nek, «Az ember tragédiájás-nak bölcsőjét a költő egyéniségén kívül Goethe,
Herder és Hegel ringatták s talán hazai elődei közűl Vörösmarty. Madáchot
egész egyénisége, kontemplatív és meditáló lénye hivatottá tették a meta
fizikai problémák feszegetésére és költői kifejezésére. Nála kora költészeté
nek egyik főtartalma. a nemzeti érzés is csak metafizikai összefüggésben
nyer értéket. A magyarság külön csak úgy érdekli, mint az egyetemes emberi
fejlődés s az emberi hivatás végcéljának munkása. A tragédia annak a nagy
belső tusának az eredménye, amelyben az optimista és pesszimista szemléle
tek harcában egy megnyugtató és felemelő világkép kialakulását keresi.
Nem is a kifejezetten metafizikai világból vett alakok képviselik nála az
igazi metafizikai elemet. Lucifer, akit az örökkévalóságból emel a földi élet
légkörébe, tulajdonképen a rideg, anyagias racionalizmus megtestesülése és
Ádám, a véges ember hordozza halhatatlan lelkében az ideális spiritualizmust.
Éva, a nő pedig egyenesen a síron is diadalmaskodó termékenység egyben,
a férfiban küzdő, energiát sugárzó örök lángolás megtestesülése.!

Képzeljük el most Madách költeményét, ha nem ebben a korban szüle
tik. Igy is egészen elszigetelten áll korában, ha minden irracionálizmusával
sem tudott szabadulni teljesen annak sok racionális előítéletétől. Igy is szöges
ellentétben áll korával, mely nem tudta igazán megérteni. Még Arany sem
érezte át igazán a nagy géniusz suhogását, mikor először találkozott vele.
Csak egy késő utókor hozta meg Madách számára az elismerést. De ez az elis
merés egyben Petőfi mellett juttatott neki helyet a szellem világnagyságai
között.

De ez az egyetlen hang akkor kiáltó szó maradt a pusztában s a szegény
sztregovai tépelődő magával vitte diadaltalanul a sírba küzdő kétségeit és
kétségtelen bizalmát. Évtizedeknek kellett eltelni, míg a szellem csodálatos
pillangója előszárnyalt a töredezett, küzködő formák gubójából. Addig itt
egy irány nagy tehetségektől segített győzedelmes sikerét csaknem sikerült
úgy rámerevíteni az irodalomra, hogy csaknem időtlen-időkig a mozdulat
lanság gúzsába kötötték vele. A magyar irodalom «metafizikátlanságának»
egyik főoka az, hogy a népies nemzeti irány, amely egyet jelentett a klasszikus
realizmussal, nálunk valósággal megdönthetetlen dogmává vált. Ez volt az egyedül

l Szerb Antal szerint Madách szemében a nő a bergsoni életlendület szirnbó
luma. A megállapítás sokat rejtő és szemléletes, de kifejezésében nem szabatos, hiszen
Madáchnak a bergsoni elméletről jó félszázaddal előbb fogalma sem lehetett. Helyesen
így kellene meghatározni: Madách nője olyanféle metafizikai erő megtestesülése.
aminőt Bergson az «élan vitals-ban feltételez.
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üdvözítő, a nemzet szellemével rokonnak kizárólagosan elismert, tökéletesség
ben fölülmulhatatlan irány, amelytől eltérni nemcsak költői elsekélyesedést
jelentett, hanem félig-meddig a magyarság elárulását. Aki ezzel a dogmával
szembe került, az végeredményben még lehetett költő - bár annak is nehezen
ismerték el - de semmi esetre sem lehetett magyar. Az, hogy Arany János
után jó darabig nem volt vele ekvivalens tehetség, szinte igazolni látszott
ezt a dogmát, amely végzetszerűen nehezedett egész irodalmunkra s lassan
ként belenyomta nemcsak a legsivárabb és legszűkebb körű realizmus «splendid
isolatione-jébe, hanem a sablonos középszerűségbe is.!

Ez a végzet nehezedett rá Adyra is s ez volt a fő csiratelepe a magyar
tehetetlenség, a csüggedten lehulló nagyot-, merészetakarás változhatatlan
sorstragédiájának. A magyar glóbusz sarát érezte olyan kétségbeejtőri lehúzó
nak, mert nem akarta a fellegekbe ereszteni s magyarságáért is azért kellett
ordítva, káromkodva, szinte véresre marjúlt ököllel küzködnie, mert maga
sabbra, irracionalisabb légkörbe szállt a magyar irodalmi dogmák megenge
dett szintjénél.

Addig azonban csaknem jól is érzi magát a magyar irodalom ebben
az elrestült józanságban. Alig akad egy-két lázadó, egy-két új idők új dalait
sejtető előfutár, akinek azonban épp úgy a keserű magárahagyottság, a fel
nem ismert elszigeteltség a sorsa, mint lett volna Adynak is, ha nem feszíti
a hivatottság öntudatának fanatizmussá dagadt energiája. Komjáthy Jenő

filozófikus lírája, Reviczky Gyula egy-egy fellobbanó magasabbra kívánko
zása, Vajda János töprengő társtalan pesszimizmusa, az örökkévalóság gyötrő

félelme jelölik a gyér nyomokat, amelyek a«Minden Titkok» verseiig vezetnek.
Ady talán a legmetafizikaibb hajlandóságú költőnk. Még szerelmi szer

telensége is, amely erotikumát a szférák végtelenségéből táplálkozó fantasz
tikummal fűti, metafizikai alapszínezetű. Szinte érzékfeletti érzékiség már ez,
amely egy ölelésébe világok születését, szupravitális létek megtermékenyü
lését álmodja bele. Vörösmarty és Vajda óta úgyszólván az első költő, akinél
az élet tragikus talánya állandó drámai szembefeszültségben áll a halál vég
zetes rejtélyével. Adynak csaknem valamennyi költeményében ott csirázik
ez a sejtelmes, titokzatos halál-szorongás, minden versében láthatatlan rések
vannak, amelyeken át a túlvilág félelmes fuvallatta és misztikusan fakó fénye
szűremlik be. Ez a fuvallat emeli azután túl a realitás szféráin s indítja el a
Minden Titkok teljessége felé, kényszeríti arra az ösvényre, amelyen Európa
szerte Istent keresi a pozitivizmus farsangjába csömörlött, megigazulást,
bensőbb tartalmat, magasabb célokat sóvárgó metafizikai vágy Verlaintől

Thompsonon át Rilkéíg. Egészen különös jelenség, hogy talán a protestáns Ady

1 Nem véletlen, hogy ennek a kornak alig van jelentősebb katolikus írója. De
ez az irodalmi dogma határozottan harmonizált a protestáns lelki habitussal; leg
inkább a szinteien, kemény, tiszta formákat kedvelő, a racionális világosságában is
rideg kálvánizmussa1.
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a magyar irodalomban az egyetlen költő, aki legjobban közeledik a nagy spanyol
misztikusokhoz, de nem annyira a személyes Istenhez fölsugárzó szerelmes
egyesülés vágyában, mint inkább valamely harcos szövetség attitüdjében.

A magyar irodalom realizmusának kemény dogma-jegét megtörte Ady,
de az igazi felszabadulást, az olvasztó, fagybont6 kikelet melegét és ragyo
gását Prohászka Ottokár hozta meg. Prohászka nemcsak filozófus, nemcsak
az istentudomány hivatott mestere s a hit és erkölcsi buzdítás új Chrisos
thomos-a, hanem maga is a leghivatottabb s a legszárnyalóbb költő. Vég
telenbe lelkendező költészetének varázsa az a bűvös vessző, amellyel fel tudja
pattantani a legkeményebbre lakatolt szívek zárját is. Szent Ágoston bölcses
sége és Szent Ferenc gyermeki áhítata ölelkezik azokban a himnuszokban,
amelyekben valóságban új, gazdag, minden árnyalat sejtelmes szépségének
és minden végtelent megnyergelő nierészségnek kifejezésére alkalmas magyar
nyelvet teremtett. Mintha ő egyengette volna az utat a protestáns Ravasz
László számára, de kétségtelen, hogy a katolikus lírának, a magyar metafizikai
költészetnek új, eleven virágzását indította el. Azon az úton, amelynek első

úttörő lendülettel Ady vágott rést s amelyet Prohászka tett járhatóvá a szi
gorú dogmatikus katolicizmus számára, Sík Sándor indította el a magyar
Iírát, hogy a költők egész processzióját vigye magával a magyar metafizikai
líra monstranciáját emelő Mécs Lászlóig.

De a nem szorosan vett katholikus lírából sem hiányoznak ma már a
metafizikai elemek, Babits Mihály költészetében lépten-nyomon megcsillannak
a természetfölötti reflexiók, bár nem annyira a belső szükség intenzitásával.
Bányai Kornél, Juhász Gyula és Reményik Sándor költészete legtöbbször
metafizikai átfűtöttségű.

A magyar líra tehát le tudta rázni bilincseit és megtalálta az utat a nagy
eur6pai áramlatok élő vérkeringésébe. De mi történik a prózával. A regény
formájában is az újabb materialisztikus korok szülötte, szinte műfaji krité
riumává tette a metafizikátlanságot. Sokan a regény értékének legfőbb fok
mérőjéül azt tekintik, hogy mennyiben tudja csaknem a csalódásig megköze
líteni az élet valóságát. Még Dosztojevszkíj hatása is igazában naturalizmusá
nak utánzásában nyilvánult meg, de megrendítő miszticizmusa, a rnűvében

a realizmussal teljesen egy valeurbe állított metafizikai elemek iránt a nyu
gati irodalom meglehetősen érzéketlen maradt. Nálunk a klasszikus realizmus
aranykorába kapcsolódva még következetesebben érvényesült ez a hiedelem
s akár Herceg Ferenc gentry és polgári realizmusát, akár M6ricz Zsigmond
paraszt naturalizmusát nézzük is, napjainkig uralkodó dogma maradt. Azt
senki nem vette észre, milyen békésen összefér a legtitokzatosabb misztikum
a legjellegzetesebb naturalizmussal Huysmans regényeiben. Undset a legapró
lékosabb realizmus szürke köreiböl tudta felrakni a lényegükben metafizikai
diszpozici6jú regények legmonumentálisabb három, négy hajós dómjait.
De a legpozitívabb életjelen mai kézzelfoghatóságában is teljes vitalításuk-
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ban érvényesülnek a lélek metafizikai erői a regényíró Mauriacnál. Mindezek
a jelenségek szinte visszhangtalan süketségre találnak a magyar glóbuszon.
Itt legfeljebb stílusokat, előadásmódokat próbáltak átültetni, a rnögöttük
álló szellemi átalakulás nélkül. Átvettük az expresszionizmust. Kísérleteztünk
az új angol irodalom pozitivista belső monológjaival. De azt már nem vettük
tudomásul, hogy kinn újjáéledt a metafizika a filozófiában, a merev materia
lista világkép az új kísérleti tudomány kutatásai nyomán halomra dőlt és ma
már a természettudomány is egészen új utakon jár. A mi süketségünkre ter
mészetesen kívülről is hasonló elzárkózással válaszoltak. Nem valószínűtlen,

hogy éppen a magyar regény metafizikátlan elhorizonttalanodása egyik oka,
hogy ami íróink oly nehezen találják meg az utat nyugat felé.

Újabb regényíróink közül úgyszólván csak Gárdonyinál jelentkezik
olykor bizonyos metafizikai nyugtalankodás, a végső kérdések sejtelmesen
telrémlenek nála itt is, ott is, mint tépelődő reflexiók. De ez tulajdonképen
csak a metafizikai hajlandóság küzdelme egy reálisan megalapozott szellem
nehezen oldódó konzervatívságával.

Legújabban Földi Mihály próbálkozott meg a metafizikai regénnyel.
A háborúval járó egész nagy egyéni és kollektív lelki megrázkódtatást, a
materializmus és sívár önzés csődjéből egy eszményibb és irgalmasabb, a sze
retet spiritualizmusától áthatott világ természetfölötti fénye és békéje felé
tapogatózó nyugtalanság monumentális regényét próbálta megírni (<Az Isten
országa felé» cÍIDű trilógiájában. A trilógia elkészült, a regény mégis torzó
maradt. Földi nem tudta magát tisztán átdolgozni egy őszinte élmény spontán
realitásával élt metafizikai légkörbe s azok a metafizikai erők, amelyeket
megszemélyesít, legtöbbször csak valami fantasztikus gépezet groteszk mario
nettjeinek hatnak, amelyeket az írónak nem annyira megnyilvánuló mély hite,
mint inkább scenikai leleményessége elevenít meg és mozgat. Földi így is
értékes és úttörő munkát végzett s talán nem sokára biztosan jár majd az
ösvényen, amelyen még egyelőre csak tétován tapogatózik. De eddig ő volt
az egyetlen, aki egészen metafizikai alapokra épített regénnyel próbálkozott.

Tagadhatatlan jelenség azonban, hogy a metafizikai elemek már nin
csenek olyan apodiktikus merevséggel kizárva a magyar regényböl sem és
egyre sűrűbben bukkanunk már legalább halvány nyomaikra. Tormay Cecile
új nagy regényének belső drámája már egy nagy metafizikai konfliktus.
A fiatal erdélyi irodalomban már Makkai Sándornál, Tamási Áronnál fel-fel
ragyog a lélek túlvilági erőkkel és hatalmakkal érintkező titokzatos látomáso
kat termő sugárzása.

Balla Borisz a lélek modern legendái felé orientálódik s a mi társadalmi
regényünk számára akarja értékesíteni a szenvedélyek és a spirituális erkölcs
összeütközéseiben feszülő drámaiság transzcendens megoldásait. Balla Borisz
nemsokára megjelenő nagy művét: «A megsebzetts-et feszülten várjuk, a
nagy magyar katolikus regény megszületését érezzük benne.
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Az irodalom átalakulásával azonban lépést kellene tartania a kritika
spirituálízálódásának is. Mert ha volt valami, a mi eddig a legteljesebben
nélkülözött minden metafizikaiságot, úgy ez a magyar kritika volt. Mereven
és megrögzötten ragaszkodott a természetábrázoláshoz. mint minden művészi

törekvés legfőbb céljához. Mindig a racionalista logika szerint okoskodott
és szinte a szőrszálhasogatásig következetes volt intellektuális kicsinyessé
géhez. Mindenben az élet látható realitásait kereste és ami túl volt ezen, azt
az imaginárius fantasztikum szigorúbb értelemben irodalmi polgárjoggal
nem bíró körébe utalta. Egyáltalában nem volt egyetlen metaíizikai szem
pontja sem s a műben való elmélyedésnek azt az intuitiv erejét, amellyel
mondjuk Jacques Riviére vagy Charles du Bos kritikai művében találkozunk,
nálunk még csak nem is sejtették. Ez a kritika nem is nevelhetett, nem is
serkenthette az írót metafizikai elmerülésre, a világrend, a lét nagy problémái
nak feszegetésére. De az írók új nyugtalansága, az irodalom átlendülése egy
a realizmusnál sokkal szélesebb körű totalitásba, új utakra fogja terelni
a kritikát s a szellemtörténeti irány felé gravitáló irodalomtudományt, amely
nek nem lehet sürgősebb feladata, mint a magyar irodalmi metafizíka törté
netének megírása.
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