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SZAMűZöTT íRASTUDÖK. Spengler korunk őrült életüte
mét időpánikkal magyarázta, a visszahatás szellemi téren
valamiféle kulturpánikban jelentkezett. Különös vísszatekín
tés, védekezés lett ebből, az alkotó szellem természetével
ellentétben valami állandó visszavonulás, gyűjtögető és lel
tározó folyamat, amelyben valahogy elveszett a kezdeménye
zés, a lélek mintha védelmi pincékbe szorult volna, csak tá
[ékozódásra, tapogatózásra, összefoglalásra vállalkozott. Sza
bad szárnyalás és alkotás helyett csak látlelet, értelmiségi
gyorsfénykép telt az utóbbi évjáratoktól. megadóan hunyász
kitérés akiméletlen korhangulat elől, egyfajta versenyfutás
a kulturális színvonalsüllyedéssel' a maradék humánumért;
ördögűzés, homokba-fej-dugás vagy szolgálat, áhítatos tünte
tés a mostoha művelödésí körűlmények között a művészet és
emberi értékek múlhatatlansága mellett, ami e siváran zajgó
jelenben egy kicsit önáltatás, de alázatos meggyőződés. Az
értök és beavatottak inkább csak összegeztek ezeken a borús
kilátású években, kötelességszerűen és vigyázón, beletörődve

.egy szünetközí szerepbe, Litteratúránk megőrző irodalom lett, a
szó szoros értelmében konzervatív, gondos formában óvatos
tartalom, túlzott higgadtság, figyelmes meggondoltság, kora
vén költők, körültekintő és veszedelmesen értelmes fiatalok,
csendes duhajok és kispolgári bohémek terméke. Az írók
kényszerítve érezték magukat számolni a kortársak ideges,
félrenéző, türelmetlen érzéketlenségével, az általános érdek
lődés hiányában elveszett lábuk alól a talaj, jelentőségük

szinte sznobizmussá csökkent, ők maguk is lassan elszeré
nyedtek, lemondtak a lángész elemi világmegváltó szándéká
ról, ami lázas nagyképűsége mellett mégis csak az alkotás
örök ösztönzője, s beletörődtek, hogy átmeneti időszakot

képviselnek a művelődés történetében, munkásságuk össze
kötő kapocs, amellyel a szellem életében a folyamatosságot
biztosítják. Céljuk az átmentés, "a fogyatékos ítélőképesség,
gyermetegség, hiszékenység, rosszul értelmezett hősiesség"

korán át valamit eljuttatní a jövő ídők számára a közelmult
és a régebbi mult szellemi ereklyéibőI. Ez Voltaire jelképe
az életről, a kulturára alkalmazva, "gondoljatok arra, hogy
a világ egy nagy hajótörés és az emberek jelszava: mene
küljön, aki tud l" Az író ma altruista, nem az életét menti.
hanem a műveltségét, a recsegő világból még sebtében ösz
szekapkodja a kezébeeső intellektuális drágaságokat és az
összeomlás előtti pillanatban is Erasmus-szal, Rembrandt-tal,
Swinburne-nel tömködí a zsebeiti

A kulturális menekülés lázában a nagy sietség mohóvá
tette az írástudót, a politika vészes fordulói - ha nem is
tették fejveszetté, mindenesetre zsúfolttá, kicsi elhamarko
dottá. Sokat kellett elvégeznie, hogy az átmentés lehető leg-
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többet vigyen át ezen a történeti válságon. Az írás mostaná
ban befogadó, felölelő mozdulat volt, ahelyett, hogy nyilat
kozat lett volna. Mindent áttekintő, sürgető és kiváncsi maga
tartás, ami kívülről befelé irányul, megelégszik "a heveslük
tetésű, rövidlélekzetű dokumentálással", benyomások és is
meretek közlésével. Ez az ismeret viszont túlhalmozott,
sietős és vegyes; az ostromállapot nem alkalmas a kényelmes
válogatásra. Korunkhoz viszonyítva az irodalmi összkép mű

kedvelői színezetet kapott, a céltudatos szakemberek idejében
a sokoldalúság hozzánemértést jelent, e szerint költészetet
művészettörténettel, bölcselettel. szociológiával összeházasí
tani csak felelőtlenül és elégtelenül lehet, akármentés pszi
házisa nélkül ez merő zagyvaság, egy esszéista nemzedék
fontosságának a túlméretezese. Amikor annyian foglalkoznak
az irányzó készülékek tökéletesítésével vagy a műfaj előállí

tásával s a tudósok könyvekben leveleznek egymással arról,
hogy vajjon május középén vagy már két héttel korábban
kezdődött-e a barok-kor, akkor az írástudó riadt és sürgős

kulturális elvágyódása valóban csak kontárságnak nunösül
het. Az irodalom a tisztázatlan műfajok keveredése most, a
megszokás éSI a poétíkaí szabály elkallódott e komor szük
ségben, alaki szigor csak a részleteknek és a tanulmányok
nak jut. A szerző legfőbb erénye az ítélőképesség, amellyel
kultúrszolgálata részére kiválasztja a lényeges szellemi jelen.
ségeket, különben műkedvelő az élet minden területén. Ez ma
radt ránk a századvég éhenhalt és őrült lángelméi után örö
kül, senki se gondolta, hogy lesznek szűkös idők, amikor a
dilettantizmus halhatatlan megbélyegzettjei menlevelet juttat
nak egy izgatot kor elmélkedőinek.

A tömeg nem vállalja az írástudót s a maga szempont
jából igaza is van. Utaik elváltak. Aki a műkedvelő mérlegelő

szemével nézi a kort, a tömeglelkesedés, életdinamika és
egyeningek korát, az gyanus és nem tartozik bele. A mester
ség gőgje is segített ehhez az ellentéthez. "Az író éljen szín
legesen, imitálja az életet, figyelje meg nagyon erősen, de
lehetőleg ne vegyen részt benne" - írta Márai s nem gon
dolhatta, hogy lesz nemzedék "a szellemi szarzetesek rendje,
amely szavait alapszabálynak veheti. Igy vonta ki magát vagy
inkább: így cseppent ki az írástudó az életből. Elbujdosott
magasabb tájakra, ahonnan új lesage-í Asmodée képességé
vel még mindig lefejtheti a valóságot elfedő tetőket, hogy
belásson, de őt már csak rövidülésben láthatják. A nép felé
megszakadnak az ilyen, félelemtől és mazochista kulturszen
vedélytől megszállott elmének a kapcsolatai, de ebben mégis
nagyobbrészt a súlyos kulturpolitikai mulasztások a hibásak.
A tömeg és az író előítéletet éreznek egymással szemben,
közéjük állt demagógia, s a néma küzdelemből az ellent
mondást nem tűrő szociológia szerint is a közösségnek kell
győztesen kikerülnie. Az írástudó ki szorul, magányos munkát
végez; a zajos és törtető korszerűek - akik "megértették az
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idők szavát" - elnéznek a feje fölött s ő egyedül marad.
A közösség nem érzi sértve magát, mint majd két és fél év
ezred előtt ama nagyon okos korban, mert nem taszítja ki
az embert, aki egy fejjel magasabb az átlagnál; inkább leta
gadja, vagy tán észre se veszi, szeme azokhoz szokott, akik
nek csak egy hordó segítségével sikerült kiemelkedni. A mű

veltségük míatt kiválóak pedig! elszigetelődnek önmagukba,
az olyan elhagyott szigetlakó életét élik, akiknek a hajótörés
ből "csak" az egyetemes kultura jutott. A külvilág nem ítél
kezett s mégis száműzetésbe kerültek, a szenem kordont
vont köréjük és internálta őket. De azért megpróbálnak ebből

a tömegekbe szorult magányukból kitörni, értesíteni a kül
világot kis példányszámban megjelenő könyvekkel, s hevesen
ajánlani a szigetvilág lelkületét. Regény helyett pontos érte
kezéseket írnak a lélekről, ösztönökről és helyzetekről, láta
mások helyett spleenesen reménykedő "leveleket", de a re
mények legtöbbször csak porladó csontjaik idejére szélnak.
A kortárs, ha véletlenül kifog a tengerből egy ilyen értelmi
ségi palackot, elhúzza a száját és bosszúsan dobog az aszta
lon, mint akit nagyon untatnak. "A túlzott irodalmiság, a
műveltség túlzásai" modorosnak tetszik neki, viszont a jó
tulajdonságokat, "egy kor zilált kiváncsiságát, összehasonlító
szenvedélyét" és azt az "irodalmi őrszolgálatot", amely még
érdemesnek tartja az érdeklodést, nem tudja értékelni.
Minek a lélek balga fényűzése? A szakembernek és törtetőnek

nincs ideje, csinálja a ráérő dilettáns, fájjon neki és kisérelle
megoldani, ha tudja. S a magára maradt írástudó igyekszik
eligazodni, számbaveszi a történteket, tájékozódik és a
multba tekint. Csendben zsémbel, elmondja a véleményét s
mivel ez senkit sem érdekel, monologue interieure-ré alakítja
műíaját, a mindentudó esszét. Szemlét tart élete értékei fö
lött, belenyilal a lelkébe minden elolvasott könyv és búcsú
zóul vagy egy jobb világ bevezetőjéül fölidézi egy gótikus
szobrász, a mult század legelején meghalt tüdőbajos csa
vargó és minden idők minden szellemének az emlékét. Köz
ben ráréved tekintete a jelenre és kétségbeesik. Sötéten lát
és pánikszerűen remél, hisz és magányában rózsaszín jósla
tokhoz menekül. Cinikus - mondják, - pedig csak korával
szemben az. Működése keserű szölö, vérmes enciklopedistánk
szerint: "Minden rémlátás jogos, amíg rólunk van szó, akik
egyszer élünk. De ha a gondolatok sorsát nézem, optimista
vagyok. Nem volt olyan életrevaló gondolat, amelyért az idő

bosszút ne állt volna"... Aludjunk át csöndben vagy száz
évet!

Pogány Ö. Gábor
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