
„A hang tiszta nyugalmáért../9

Móricz Zsigmond tanulmányíró művészetéről

Fontos könyve jelent meg Móricz Zsigmondnak az elmúlt évben; s mert tanul-
mánykötet, azt mondhatjuk: szinte ma. És még időnek kell eltelnie, hogy azt
mondhassuk: átvettük anyagát, készültünk belőle. Magam, bár végigolvastam
a szép kereken ezer oldalt, valahogy itt tartok: a fölfedezésnél. A tanulmány-
írói művészet megannyi jegyénél, melyet Móricz felvonultat. Az évgyűrűknél
tartok, ahogy témák ismétlődését, érlelését látom; olykor párhuzamát, ahogy
kétszer-háromszor, vagy hétszer-nyolcszor nekirugaszkodik ugyanannak a do-
lognak. És akkor már mindjárt nem ugyanannak. Még ha kétszer eltörik is a
kötetben Babits Mihály cvikkere a vasútnál, ha Karinthytól kétszer, némelyek-
től még többször veszünk is búcsút, ha egy-egy évfordulót többször ünneplünk
is így — az azonosság csak a másmilyenség különös ízeit hangsúlyozza, érezteti,
és mintha a hérakleitoszi folyó hasonlatát élnénk át, a reflexiókra (tanulmá-
nyokra) reflektálva. (Tanulmányozva őket.) Engem most ez a mondat ragad
meg: „Regényíró is annyit ér, amennyire költő". Tolnai Lajostól idézi. (1941
februárjában.) Másfél hónappal azelőtt szintén Tolnairól ír: „Zászlóhajtás az el-
sikkasztott s mégis legnagyobb magyar regényíró elme, Tolnai Lajos előtt". És
a regényíró újdonságait elemezve — költőnek bizonyul ő maga. Költőnek bizo-
nyul nagyon sokszor a kötetben, s nemcsak, mert lírát elemez (rengeteg alka-
lommal), de az ismétléseivel is, a csak így, a gyűjteményes kötetben látható, év-
gyűrűs egymásramásolódásokkal; mint a festő, ha sorozatot fest, mint bármi
alkotó, ha a tárgy lényegét a tárgy többféle megközelítésében látja. Az alkal-
mak, melyek Móriczot „kérdésekre és válaszokra" ihlették, a regényíró és gon-
dolkodó költői mélyrétegének fúrótornyai; s bár nem mindegy, helyileg hol áll-
nak, mert a külszíni valóságot is nagy érdeklődéssel s őszintén átélve jeleníti meg
e dolgozatok sora, a lényeg mégis az: mit hoznak felszínre. Szinte valamennyi-
szer: nagy hőfokú, kétszeresen hiteles és pontos anyagot. A tárgyat jól mintá-
zót, a megnyilatkozó esszéművészt híven kifejezőt. Tolnai Lajosról írja: „Már ez
nem irodalmi kérdés, ha irodalomtörténeti is". Móricz tanulmányírói életművé-
ről ugyanez mondható. Irodalomtörténeti teljesítmény, de több az irodalmiság-
nál (mert a szellem becsületét rögzíti, védi tanítja). Eszmeharc című írásában
(Nyugat, 1931. április 1.) leszögezi: „író vagyok, s az írás szabadságáért harco-
lok . . . Beszéljünk nyíltan, okosan, érvelve, eszmei vitában azokról a dolgokról,
amelyek bajaink alapját idézik elő. — A hang tiszta nyugalmáért szólaltam
fel..."

Ezt teszi, ha általános kérdésekhez szól hozzá — tanulmányírói munkájának
ez az egyik fő vonulata —, ezt, ha egy-egy korabeli vagy már a múltat jelentő
(forma szerint csupán! mert számára, így számunkra is általában) eleven élet-
műről szól. Mint Tolnai Lajoséról; jellegzetes példa ez. „Abszolút szociális lá-
tása van", írja róla. „Ha tanít, valósággal megtanít rá, hogy kell meglátni az
életet, az életben a valóságot, a valóságban a magot. Anyaga a valóságos élet. ..
Ez a látásmód ma már meglehetősen általános, de . . . Tolnai az első, aki egy az
eseménnyel, akinek élete az írás, aki vall, s nem bírói széket tar t . . . Aki nem
kívülről hallja üvegbúrán át a hangot, hanem kiejtődik általa..." (Ezzel is-
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mét visszatértünk a regényírót-költőt minősítő második Tolnai-esszéhez, mely-
nek címe: Isten teremt és a költő.) Figyeljünk fel egy-egy éles meglátásra: „Jó-
kai s előtte minden magyar író mindent tud az alakjairól... A regény kívül áll
az írón". Nem így Tolnai (akinek műveivel Móricznak sajátos „ügye" van, ezért
is tárgyalja ilyen súllyal a kérdést: „Én itt most vállalom... hogy egy szent
embert, nagyjaink egyik legnagyobbikát mindazok közül, akik valaha tollat vet-
tek kezükbe hivatásukul, kiásom a sírból, s munkáit sorra felhordom vállamon
s ölemben a mélyből" stb.); ő „annyira azonos, hogy a még akkor fel nem talált
fonogramját adja a cselekvés pillanataiban a legtitkosabb hangoknak és a mel-
lékzörejeknek". Tehát egy sajátos, őt illető kérdéskört világít meg itt Móricz, s
így tud messze továbblépni, általános érdekkel. Műfajelméletileg; irodalomel-
méletileg. Vagy még inkább: azt teszi az irodalomért, amit Tolnai Lajos sajátos
esetében vállal; megteszi, ami író részéről köteles áldozat: a körön belüliek igaz
nevében szól a körön kívüliek — maga nevezi így a kritikusokat stb. —, a bár-
mi elhivatott szakértők által úgy meg nem közelíthetőről. Technika és filozófia
kérdéseit veti fel például Tolnai Lajosról szólva — és szól máris saját korának
szociális érdeklődésű (és érdekű) irodalmáról. Tolnai „hasítja ketté a regény-
írás szellemiségében a magyar folyamatosságot: szociológiai indítás nélkül a
valósággal szociális síkra tolva az érdeklődést s filozófiai célkitűzés nélkül új
magyar filozófiát lehelve és technikázás nélkül a regényírás technikájában az
egész váratlan és végtelen időkre újítást hozva". S ha mindebből levonjuk is a
kifejezés lelkesültségeit, az általánosság végletét — Móricz tanulsága nem mel-
lőzhető. Mert az irodalmat történelmi kor távlatába állítja, Tolnaiét a „Gyulai-
koréból" emeli ki; Németh Lászlót idézve: „Óriáskígyó hipnotizálta a kort.. .
egy világ rothad meg. A kiegyezés kora. Ki hitte volna, hogy Deák Ferenc vi-
lága a magyar történelem legrosszabb szakasza. Nem is tudnánk meg, ha Tol-
nai nem lett volna." Móricz ehhez, ismét szakmai szempontból, hozzáteszi:
„Tolnai... a magyar sorskérdések legsúlyosabb gondolataival foglalkozik. Ép-
pen a . . . falukutatóknak a legnagyobb bámulattal kell feléje fordulniok. Ha van
ősük a magyar gondolatok történetében, Tolnaiban..." Gyulaiékkal (a múlt
nemzedékével) szemben „Mikszáthék... már nem tudták, mi volt annak a
kornak lényege: szenvedésben. A kisebbséget az öregebbek a passzív reziszten-
cia árkából nézték, a fiatalabbak pedig ujjongtak, mint a kalitkából kiszabadult
madarak, s nem is akarták tudni már, mi volt az a béklyó. Tolnai Lajos azon-
ban kénytelen volt mindhaláláig a históriai epizódot élni, amelynek lassan
egyetlen hiteles tanúja s . . . élő felkiáltójele maradt... övé [maradt] az üvöl-
tés, a kor pedig tovább él."

Látjuk a vizsgálódás szempontjának egységét, mely azonban jól megkülön-
böztethető rétegeket is mutat, s minden virtuózkodás („technikázás"!) nélkül, az
irodalomíöríéneíi és az írói ihletésű esszé stílusában (gondolatokéban!) valósul
meg. Ismételjük meg: mindezt egy sajátos tárgy ürügyén közli Móricz; a szép-
írói alkotás élményével együtt adagolja a felvilágosítónak szánt tanulságokat.
És — a második Tolnai-tanulmány záradékaként — nem mulasztja el a költé-
szet említését sem; ezzel nemcsak írásának belső, mély ökonómiáját tanúsítja-
szolgálja; hanem alapvető vonzódásáról is vall. Bár a dolgok elméleti értéke
(látszólag) alatta marad az épp előtte járó Tolnai-elemzésnek („aki", folytatta
még az imént a személyesen írásaiba épülő prózaíró jellemzését, „a gondolat az
érzés, a vér lüktetésének muzsikáját azért közli, hogy a cselekvés az olvasóval,
az emberiséggel, ahogy Veres Péter mondja, az osztálynélküli társadalommal
agitációnál közelebb jusson, s arra átalakítólag hasson. — Mert teremteni va-
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lóban csak így lehet: a teremtésnek ez a módja és mestersége. A Költő csak
így hozhatja ki azt az újat magából, ami még soha nem volt, ami örökké új is
marad. S amit a versköltők már évezredek előtt tudtak, s amit a próza csak
most fedezett fel és tett magáévá."

A költészetről szólva Petőfi őserejét elemzi; és a sors, a körülmények hatal-
mát figyelőn méltatja itt is: „A Petőfi-lángelmének hihetetlenül előnyös az,
hogy szellemének működésében, mikor a társadalom mélységéből fölemelkedik,
semmi gátlás nem nyűgözi... Ö maga volt a politikai jel."

És a magyar irodalom folytonosságát így látja: „Egymaga olyan mély politi-
kát jelent, amely mai napig tökéletesen uralkodik az irodalomban. Adynak kel-
lett jönni, hogy új, kulturált és maibb európaiságot tanuljon az irodalom."

S — e többféle tanulságú kijelentés után, még mindig Petőfiről: „Üj világ
maradt utána.. . Petőfi őserő. De a sors segített, hogy tisztán és tökéletesen az-
zá is lehessen".

Tömör megfogalmazásai többet tartalmaznak, mint sima, bölcs, kő-felületű
külszínük mutatja. Hogy ez mennyire így van, jól látszik, ha lélektani hiteles-
séggel alakot fonnál egy-egy esszéjének költő-alanyából (prózaírói tárgyat te-
hát!). Babitsról így ír (alkalmi dolgozatban; de milyen előkészülete volt ennek
a fájdalmas ürügyű cikknek, az élő személy mennyire híven bontakozik ki —
függetlenül attól, hogy magunk Babitsot ekképp, fizikai valójában ismertük-e
vagy sem; ezek regényalakok, mi több, történelmi — költészettörténeti — „hő-
sök", akik Móricz esszéiből plasztikusan elébük lépnek): „Először egy nagyon
kulturált helyen találkoztam vele:a Royal-épület ragyogó nagy hangverseny-
termében. Nyugat-estély volt, s ő is felolvasott. Hallatlanul érdekes volt a do-
bogón. Sovány, fekete ember, hosszú kabátban, olyan Paganini-jelenség, izzó
arc, amely befelé remeg, nem szuggerál, de magára vonz; nagyon egyéni dekla-
málás; egy sötétben élő ember, magányos, önmagának szóló közlési modor, sem-
mi megalkuvás és semmi kinyilatkozás: . . . abszolút lelki élet. — Nagyon meg-
szerettem, már szemmel: mulattatott, látványosság: egy igen-igen finom erdei
vad, aki riadt szemmel s magára ijedten üti fel a fejét a csalitban: figyel, nem
lát . . . egyszerre eltűnik, d e . . . fuss utána, jó szerencse csillog fölötte, ártatlan-
ság és béke és ezernyi kötet könyv fullasztotta boldog hisztéria." Nem expresz-
szionista ez a stílus, és nem is elsősorban a lobogása hat. Hanem a csendje,
amely ott lapul abban a „nagyon megszerettem"-ben és a „mulattatott"-ban.
A prózaíró a végsőkig hű önmagához; de a legpontosabban emberi is — csak
egy határig megy el az objektivitással, a másik személy tisztelete: abszolutum
a számára, áthághatatlan törvény. Móricz Zsigmond ebben a legjobb hagyomá-
nyokkal ihlető példa lehet — s egy régebbi kor embere.

A regényíróban munkálkodó költő szervezi tovább ezt a Babits-emlékezést;
amikor hirtelen vágás után egy velencei emléket idéz, majd az itáliai együttlé-
tet (melyről a klasszikus esszé-novella, a „Babits Mihállyal a Garda-tón" szá-
mol be, a kötetben épp két hellyel korábban; a Babits-dolgozatok párosát a
„Petőfi — őserő" választja el!). „Jó néhány nap együtt: milyen kellemes és
gyámoltalan, ítéletbiztos és járatlan, tudós és élettudatlan, milyen ijedt és vért-
telen, gyöngéd és rideg és sérteni nem tudó és sérülékeny, és feledékeny... és
költő .. ."

Itt olvashatunk az eltörött cvikkerről. „Beszállt egy vonatba, útizavarában az
utolsó pillanatban leejtette a cvikkerét, s egyik üvege szilánkokra pattant a bar-
na betonon. .. beszáll a kupéba, mi utána néztünk, szeretettel, mosolyogva,
mint öregek a kedves fiú után: sose nézett ki többet az ablakon".

70



És milyen messzire jut megint a költészet-meghatározásban: „Költő ha ád, ha
vesz: csak magát éli: s az örvényt is kisodorja rögtön magából, amit épp fölsze-
dett, hogy tisztán őrizze meg zavaró önmagát. .." Ez a befejezés igen kis esz-
közökkel, tömören fogalmaz meg nagy belső ellentéteket; és az egész emlék-
dolgozat a legkülönbözőbb húrokon játszik: cselekményt, látványt és műfaj-
lélektant éltet, s egyiket a másik által. Csekély eszközökkel teremti meg
Móricz az írás sokoldalú egységét, alig tettenérhető egyensúlyát. Ennek alapja
nem az imént idézett költői alapállag; Móricz „a Garda-tó esszéjében" hű képet
rajzol önmagáról (szintén mint elbeszélésbeli szereplőről, és mindig cselekvés
közben, vitában; különös határesete ez annak, hogy az író mi mindent „tud"
magáról s mit nem!), és ez a kép főleg mások, a vele utazó Babits révén alakul
teljessé: ellenpólus által, és az ellenvéleményt jellegzetesen prózaírói tartás fo-
gadja. Azaz: egyszerre méltányos és kirekesztőleges. De ez a kirekesztőlegesség
csupa mosoly, derű. Móricz akkora képlet, hogy — elhisszük neki! — az ellen-
tételeket is saját számlájára könyvelheti, legföljebb a nyomban bevalott vesz-
teséglistára. A kis részletek megkapóan ismétlődnek; látszik, mihez ragaszko-
dott ő maga. S ez már a mi örömünk (derűnk) forrása. „Mihály zavarba jön,
ha hiányzik a hivatás, felelősség. Folyton köhint, krágliját igazítja, s valami
pózt keres, de mindig rémülten, hogy neki ezt kell tennie, holott jobban sze-
retne közönséges ember lenni: de nem teheti: költő."

Ez a kis passzus többet mond el a költői lény meghatározóiról, mint annyi
más okoskodás, sokaké. További részletek, már csak Babitsról: „És ebben a
tétovában jön ki egyéniségének bájossága. A nagy ember a dobogón. Mikor
rövidlátó. Egyáltalán nem is tudja, hol van. Előre menjen vagy hátra. Mit akar-
nak tőle. Ö nem bánja, de minek ez. Folyton leveszi cvikkerét meg felteszi, ez
a cvikker is annyira kényelmetlen valami. Állítólag jobban lehet vele látni,
de mikor ő nem akar látni..." És így tovább. Nem szabad készpénznek venni
mindezt; ragyogó prózaíró műve és nagy szeretettel íródott. Mindenek feletti
pontossággal. Csakhogy az élő személyek — ha mint ilyeneket tekintjük őket, s
nem esszétárgyakat — nincsenek mindenek felett. A leejtett cvikker története
zárja az esszé-novellát, s erre épül a költő legvalódibb lényegének pontos, ala-
kos meghatározása. (Az írás egyik szereplője mondja el Móricz helyett; vagyis
ugyan mit mond el? Két kijelentést tesz, két ellentéteset, bizonytalanságról és
bizonyosságról, s ebben minden benne foglaltatik. A költő „magával tehetetlen"
valójáról, és „egyenes útjáról".) Hanem egy korábbi írást tekintünk, amelyik
jóval későbbi eseményt tárgyal — a megújult Nyugat új reményeit, optimiz-
musát —, ott Móricz Zsigmond Babits Mihállyal így áll együtt: „Irodalmi szé-
rű. Ide hordta egybe az én generációm termésének a legjavát, s ide kezdi be-
hordani a második és harmadik irodalmi nemzedék a maga termését. — Hadd
maradjon tehát ez a folyóirat, s hadd legyen egy hely, ahol az írói munka . . .
egységesen és egészségesen fejtheti ki áldott erejét. — Babits Mihállyal mi ezt
jól megbeszéltük, s teljes lélekkel elszántuk magunkat rá, hogy hivatást válla-
lunk ezen a téren, ugyanúgy, ahogy hivatást teljesítettünk, mikor ő a versben,
én a regényben dolgoztunk a magyar irodalom számára." És „A Nyugat eddigi
voltában irodalomtörténeti jelentőséggel állott, ezt továbbra is így akarjuk tar-
tani." íme, így egészítik ki egymást Móricz tanulmányai; önálló egység mind,
de többlet-hitelt egyik a másikától, néha más témakörbelitől kap.

S 1939-ben így ír (hosszú sort folytatva e tárgyban, egymást kiegészítő, egy
képet egyre közelítő-tökéletesítő cikkek sorát) Ady Endréről: „Kié hát Ady
Endre?... Én nem bánom, sose bántam, ha Ady nevén, költészetén, tettein és
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szellemiségén vita folyt: minél nagyobb a vita, annál nagyobbra nő Ady. Csak
harcoljanak érte, vele, általa, ifjú magyarok. — ötven évig nincs új költő —
üzente Ady Endre... Még csak húsz év telt el. Ez a húsz év az Adyé volt".

Ezt az írást pedig a kötetben közvetlenül a Karinthy Frigyest búcsúztató
szavak előzik. Két változata is van (mindkettő a Pesti Naplóban jelent meg,
néhány nap különbséggel), két különböző megközelítése ennek a témának. Az
egyik mintegy Karinthy stílusában; a másik — fontos összefoglaló. „Karinthy
lényegében filozófus volt: — éspedig alapjában véve a formáló!... A világfor-
máló agyak egyike volt. Az az emberi típus, aki nem tud a más fejével gondol-
kodni, aki nem tud bevett fogalmakkal létezni... Mint filozófus, egy újabban
elhanyagolhatónak kinevezett anyagot képviselt: az egyéniséget. Az egyént. Az
egyet. A magános erőt és a még magáramaradottabb gondolatot. Karinthy azon
az állásponton van, hogy a legteljesebb emberiség: az én; a legnagyobb teljesí-
tőerő: a vagyok... Ennek a magánosnak csak egy dologgal jöhet segítségére a
világ legnagyobb hatalmassága is: azzal, ha magában hagyja, ha nem érinti..."
És hozzáteszi: „Most, hogy ő maga nem zavar többé szakadatlan jelenlétével s
egy folyton működő vulkán vidám pergőtüzével, hozzáfoghatunk annak a ha-
talmas anyagnak tanulmányozásához, amelyet ő összehordott, mint saját filozó-
fiai nagyságának szerény és szorgalmas napszámosa." És igen jellemző módon
— s aktualitással! — Karinthy Frigyes egyik összefoglalóját közli valóságról,
emberről, összeségről: „Az emberi lelkiismeret szabad és független", hangzik
a sarkalatos megállapítás, és hogy „a valóságot, amit egyszer megértett az
ember, mégse lehet többé eltemetni".

Ennek a valóságnak a kérdéseit Móricz nem „bogozza", hanem valami len-
dülettel és erővel, melynek mélyén töprengés lapul, sokszor a kinyilatkoztatás
optimizmusával, néha a kor jellegzetes szó- és fogalomhasználatával ábrázolja.
Ábrázoló esszéművészet az övé, még ha nem mindig cselekményes vagy alakos
is egy-egy írása. Ha „általánosságban", ha prófétaisághoz közel (bár visszafo-
gottan, bár épp az ilyesmit tudatosan kerülve) szól is. hók című dolgozata 1933-
ban jelent meg, és jellegzetes összefoglaló kijelentéssel kezdődik: „Az írás most
fordulóponton van: művészetből most alakul át mesterséggé. — A szépiroda-
lomra gondolok." Látszólag mulatságos tanító szándékkal, lassított filmként per-
geti mondatait, így: „Mindig voltak emberek, akiknek olyan furcsa volt a fan-
tázialendülete, hogy nem bírtak megmaradni előadásban a reális, valóságos élet
kereteiben... Ezt az eljárást a morális és primitív ember hazugságnak nevezte,
s aki ezt művelte, azt lenézte..." Majd rövid kultúrtörténeti összefoglalás után:
„Ma . . . óriási kereslet van az irodalminak nevezett szellemi munkák iránt.
Olyan nagy, hogy már a született művésztalentumok nem láthatják el a piacot.
Ellenben az emberek rájöttek, hogy nem kell ahhoz annyi tehetség, mint aze-
lőtt hitték, hogy valaki a naiv és kevés igényű közönséget ellássa a mindennapi
feladattal, a szépítő vagy torzító, mindenesetre változtató meséléssel... A
művész az életnek szimbolikus magasabb ábrázolására törekszik. Ez azonban
olyan, mint a felfedezések kérdése. A nagy felfedezők ritkán gazdagodtak meg
a találmányaikból, amelyek részben újak voltak, részben nem elég tökéletesek
a közönség használatára. így tanult s képzett szakemberekre várt", hogy a vív-
mányokat „az emberiség javára" hasznosítsák. ,,A színpad már régen elszakadt
a művész-termelők kezéből: a színpadnak tudósai vannak, akik recept szerint
gyártják azokat a könnyen áttekinthető kerekded cselekményeket, amelyek a
színház látogatóit egy-egy korszakban elszórakoztatják. Már Goethe kénytelen
volt Kotzebue-t játszani, hogy a telt színház bevételéből áldozni tudjon a Schil-
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ler vagy a saját drámai munkáinak bemutatására. Egy magyar zenekiadó azt
állította nekem, hogy egy sláger-operettszám fedezi a nagy zeneszerzők nehéz
opusait." Az irodalom, folytatja, manapság óriási papírtömegeket fogyaszt. A
regény „megkapta a maga állandósult formáját, s szakmunkásoknak csak arra
kell vigyázniok, hogy túl ne hágják a nekik megengedett határokat, s akkor
nyugodt és biztos megélhetést szerezhetnek, jobbat és nyugalmasabbat, mint
ha hivatalnoknak mentek volna.— A magyar irodalom", írja, ..még nem jutott
idáig. A magyar írók még mindig műgonddal dolgoznak, és művészi produktu-
mot akarnak előállítani, akár van rá igazi tehetségük, akár nincs. A magyar
író munkájában még mindig fel lehet ismerni a valóságos élményt, a belső lelki
indítékokat... az élet valóságos jeleit". Igen érdekes gondolatok ezek, még ha
elvonatkoztatunk is a magyar irodalomtól; ha egyszerűen kétféle művészeti
alapállást látunk megfogalmazódni Móricz szavai nyomán. ,, A magyar iró",
folytatja, „még nem tudott oda süllyedni vagy esetleg annyira felszabadulni,
hogy biztos terv szerint dolgozzék, és tömegcikket adjon. Ez azonban csak idő
kérdése."

Móricz valóságot és hitvallást képes egyesíteni itt is. Méltóbban aligha zárhat-
nánk tanulmányainak ezt az alkalmi, ismertetőleges tanulmányozását, a refle-
xiók reflexióját: az irodalom kipusztíthatatlan, önmegújító erejének biztos tuda-
tát (és sok szomorúságát) tudó szavaival. Félig-meddig önmagába visszatérő kör a
természetnek ez az írók (szellem, művészet) általi megújulása, ráadás, mely
mindazonáltal nélkülözhetetlen is tud lenni, s jó volna, ha valóban az lenne.
Már az ilyen irányú igyekezet is fontos; s az irodalomról szóló irodalom, az
esszé, a tanulmány mi egyéb volna? Meddig mehetünk el? További értékelé-
sünk (önismeret-szerzésünk; egy-egy nagy elméleti-gyakorlati életmű felmérése,
mint amilyen Móricz Zsigmondé) mit jelent mindebben? Akárhogyan is, jó ol-
vasni, fontos olvasni ilyen szavakat (melyekre valóban számos nemzedék, Mó-
ricz óta eddig valamennyi, talán valamennyi, „igen"-t mondott, tételesen fogal-
mazva vagy másképp): „Az igazi író sohasem törekedett a felületes szórakozta-
tásra, ö olyan, mint a laboratórium tudósa, aki meg van rémülve, ha kereske-
delmi célokra alkalmas dolgot talált fel. — Az író elvekért s eszményekért él és
hal. — Rá nézve tehát voltaképpen közömbös, hogy ha mellette hasonló külső
formában a szakemberek tömegét lekötik és elszórakoztatják. — Az igazi iro-
dalom mindig éteri magasságba fog szállni a tömegcikk bármilyen áradata fö-
lött." Bármilyen furcsa: igen, ez az egy — bizonyosság. így „éteri magas" az,
ami tényleg van.

TANDORI DEZSŐ:
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