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Anyag 

Egy felmerült gondolat, olykor valamely kósza ötlet is, arra kény-
szeríti az elmét titokzatos hatalmával, hogy teljes területét végigjárja, 
még hozzá új, eddig nem járt úton, amelyet épp ez segít felfedni és 
járhatóvá tenni. Karinthynak van egy ötlete, melyet, mint annyi más-
szor is, ez a szikrázóan okos, de nem bölcs koponya, nem járt he, nem 
gondolt végig, csak éppen addig hatolt belé, míg útján a viccel nem 
találkozott. Ott aztán megfordult s a megoldás helyett csak a viccet 
hozta fel magával. Azt mondja Adynak egy ismert versével kapcsolat-
ban, hogy lám, itt a költő arról tudat minket, hogy „ereje elinalt", 
pénze nincs, minden elhagyta és meghal; a kritikus pedig minderre 
azt mondja, hogy szép; vagyis tetszik neki, hogy a költő ebben a 
kétségbeejtő állapotban van. Idáig Karinthy és a vicc. De az ötlet ér-
demes arra, hogy tovább és a végsőkig kövessük útját. Vajjon való-
ban tetszik nekünk az, valóban az tetszik nekünk, hogy a költővel ezek 
a dolgok történnek, tetszik nekünk mindaz a rémség, ami a költők 
műveiben fel van halmozva? ami az emberi alkotások anyaga? Ha 
mint anyaggal találkozunk vele az életben, tetszenék-e vajjon? nem 
rettennénk-e vissza tőle azonnal? Vaj jon tetszik nekünk az életben a 
hitét vesztett, erőtlen, kétségbeesett, nyomorult, már csak a halált 
látó férfi, akiről ez a vers beszél? Nyilvánvaló, hogy nem. De vajjon 
valóban erről beszél-e a vers? ezt mondja-e nekünk a maga egészében, 
amikor szavai kétségkívül ezt jelentik? Kétségtelen, hogy nem ezt 
mondja és nem is ez tetszik nekünk. Az tetszik nekünk, amit ezen túl 
mond, a költemény, amely nem tartalmát mondja, hanem önmagát. 
A költemény legfőbb varázslata, hogy nem is enged anyagára gondolni, 
egyáltalán nem emlékeztet anyagára. És annál remekebb, minél ke-
vésbbé emlékeztet rá. 

Ember és műve 

1. Az ember több, mint a műve. Amíg él. Mert addig még újabb 
művek lehetőségét hordja magában. Mihelyt meghalt, már csupán 
annyi, mint a műve: a műve jelenti őt. Amennyivel több volt nála, az 
a férgek ismeretlen gyomrába jut. 

2. Az ember több, mint a műve. A népek mégis mindenkoron 
megmérhetetlenül többre tartották, jobban kímélték alkotásaikat, mint 
polgáraikat. S nem minden valódi ok nélkül. A művek pótolhatatla-
nok, az emberek, még a lekivételesebbek sem azok. A Faust pótol-
hatatlan — ha már egyszer megvan. Goethe nem volt pótolhatatlan. 
Amíg nem hozta létre a Faustot, azért nem; miután létrehozta már, 
hát azért nem. 
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A művek nem pusztulásra szántak, nem harminc-ötven évnyi 
életre, hanem meghatározatlan, tehát a mi számunkra végtelen időre. 
Ehhez képest egyedülvalók, mással nem helyettesíthetők. Amíg nem 
jöttek létre, sűrű homályban alszanak, várva arra, ami majd kibontja 
őket, az örök ismeretbe emeli őket az ismeretlenségből, — mely 
visszafelé gondolva, nem kevésbbé örök volt. Az emberek viszont mu-
landók, ehhez képest nem is egyedülvalók, a legvégső értelemben 
véve nem egyetlenek s amit esetleg az egyik nem végezhetett el kora 
halála miatt, majd elvégzi más a századok során. Nem marad hiány 
utánuk, ha eltűnnek: ha dolguk-végezetlenül tűnnek el, azért nem, 
mert amit nem hoztak létre, nem is hiányozhatik; ha pedig dolguk-
végezetten, azért nem, mert betöltötték az önmaguk-alkotta hiányt. 

Élmény 

Az élmény csak az ihletet indíthatja meg bennünk, az ihletet, 
amiből még minden lehet és ami önmagában még semmi, csupán erőnk 
pazarlása. Meg kell találni a váltást, ami ezt a mozgató erőt hozzá-
kapcsolja valamihez, amit repíthet. Mint az autón, ha a motort bein-
dítjuk, a kocsi azért még áll, míg a megfelelő kapcsolás meg nem 
történik. Egy kocsi nélküli motor, a legnagyobb erejű is, semmire nem 
használ, semmire nem jut, sehová nem vezet. Magában őrjöng, míg 
lehetetlenségében tönkre nem zúzza, önnön céltalan forgásának hevü-
letében meg nem olvasztja önmagát. 

Forma és tartalom. 

I. Alapvető hiba rejlik abban a hasonlatban, mellyel forma és tar-
talom viszonyát oly gyakran meghatározni vélik; hogy, teszem azt, 
a forma a szépmívű korsó, amelyet megtölt a tartalom itala. Nem, 
a tartalom és az élmény nem tölti meg, de alkotja a formát: vagyis 
azt az anyagot, az agyagot vagy ércet adja, amiből a korsó áll. 
Mindenekelőtt van a forma szépsége és revelációja, a vonalak és a 
szerkezet villanása, mely felmerül a művészben s ennek a valóravál-
tására kell majd az anyag, emlék és érzés, gondolat és hangulat; s csak 
annyi áll rajta, hogy elég kemény és elég lágy, elég merev és elég haj-
lítható, elég erőteljes és elég finom, elég illanó és elég tartós legyen 
a megformáláshoz. 

II Mindenkivel megtörtént már. Egyszerű eset. Az ember elment 
hazulról, egy táskával vagy könyvvel a kezében. Találkozott valakivel, 
leülnek, mondjuk egy kávéház terraszára. S most íme már elváltak s 
magában folytatja útját. S egész szervezetét valami nyugtalanság tartja 
fogva, átjárja, futkároz benne, s végül mindig abban a kézben végződik, 
amelyben elébb a könyvet vagy táskát tartotta. Egyelőre nem tud ma-
gának számot adni nyugtalansága okáról; csak a nyugtalanságot érzi; 
valami rendkívüli hiányt, de nem azt, hogy mi hiányzik. Végre aztán 
az érzés rávezeti és megtaláltatja vele az okot: a táskát, melyet elha-
gyott. Tehát az elsődleges nem az értelmi momentum volt; nem az, 
hogy volt egy táskám és most nincs; hanem az az érzet, hogy volt 
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valamim, ami most nincs, szinte a (sejtjeimből hiányzik kezem tartása, 
ujjaim fogása, ahogy tartották azt a valamit — Ez a művek formája, 
ez a kéz- és ujjtartás, ez az egész szervezethez tartozó, a teljes embert 
igénybevevő érzet. Ez a megszervezett, rendszerezett és pontosan meg-
határozott hiány, amely meglelni segít magunkban a tartalmakat. Ame-
lyeknek nélküle nem volna lehetőségük, sőt indokuk sem létrejönni. 

„Irodalom" 

Ami legbensőbb, legdöntőbb mondanivalónk, azt igen nehéz köz-
keletű „irodalmi" formába önteni. Azoknál a mindennél fontosabb 
megvilágosodásoknál, leteperő fájdalmaknál és a gyönyörűség lehetet-
len pillanatainál, melyekből egy valódi alkotó úgynevezett „művei" 
születnek — szinte lehetetlen arra gondolnunk, hogy mindebből hol-
nap nyomtatványok lesznek, versek, drámák és tanulmányok, folyó-
iratok, hírlapok és könyvek — vagyis menthetetlenül belekerülnek az 
élet csere-forgalmába. 

Rettenetesen nehéz belátni — és minden esetben újra idő kell 
hozzá — hogy mindaz, ami életünk legszentebb része, menthetelenül 
csak — irodalom. Minden igazi költőnek megvan a maga „kapcsos 
könyve". 

Írni 

Minél többet ír az ember, — annál jobban érzi, mily kevés az. 
Minden, aminek egyszer formát adtunk, csak arra jó, hogy még sür-
getőbben mutasson rá mindarra, ami még formátlanul és formát kö-
vetelve lázong bennünk, alvó és néma lázadással. — Mennél mé-
lyebbre szálltunk alá egy bányába, annál jobban érezzük, mennyi 
kincs fekszik még benne feltáratlanul; mennyi vár még arra, hogy 
a már kifejtettek mellé napvilágra hozzák. . . S hogy ezek nélkül 
talán nem volt érdemes felhozni azokat se. 

Mikor tudná meg a paripa, teste mily szökkenésre képes, ha nem 
állítanának elébe gátakat? — Ha simán végigfuttatsz az életen, sosem 
tudod meg, mire lettél volna képes, micsoda erők szunnyadoztak ben 
ned. Holott, mi másért élsz, mint ezért a tudásért? Mindenből, amivel 
e földi utadon találkozol, építs magadnak akadályt, semmi mellett el 
ne léptess, semmit meg ne kerülj, s ahol sík a táj, gördíts elédbe he-
gyeket — hogy szíved és szellemed mindig a legnagyobb erőfeszítésre 
kényszerüljön s a legmagasabb elragadtatásra, ami ugyanaz; a leg-
nagyobb nehézségben van a legnagyobb gyönyörűség, mert a legvégsőkig 
csigáz elmenni ezért a gyönyörűségért. És soha se gondold semmiről, 
hogy erődön felül van — mert semmi sincs erődön felül; elbukni 
viszont a könnyűben is lehet. És sosem a feladat nagysága, csak a 
restség teszi, ha elbukol. 
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Kétség 

Nagyon biztosnak kell lenned elhivatottságodban ahhoz, hogy 
őszintén merj benne kételkedni. 

Kritikus 

Bíráló, kritikus szemmel élni a világot annyi, mint érezni és tudni 
a disztanciát érzékelés és értelem, tetszés és ítélet között. Bíráló szel-
lem elsősorban az, aki tudja, hogy nem minden jó, ami tetszik neki. 
Tudja, hogyha az értelem nem is megvesztegethetetlen — az érzékelés 
mindenkor könnyen megvesztegethető — sőt ebben áll a lényege. És 
mindenkor átérzi Bajza fogalmazásának igaz és szép voltát: „Én nem 
akartam, hogy mindazt írtam légyen, mit gyönyörűséggel olvasok. 
Individuális tetszés és okokon épült ítélet két igen különböző dolog." 

Költői tudás 

Azokat a dolgokat, melyek a költő legsajátabb tudását képezik, 
nemcsak megtanulni, de voltaképpen tudni sem lehet. 

Képzelet és valóság 

Nemcsak a nemlétezőt, a valóságot is úgy kell elképzelnünk. 
Nemcsak ahhoz kell képzelet, hogy egy pohár vízben meglássuk a ten-
gert; ahhoz is, hogy a pohár vizet meglássuk a pohár vízben. Talán 
még nagyobb. 

„Mondanivaló" 

A legnagyobb, mert legkeservesebb, de leghálásabb áldozat: le-
mondani arról a megkönnyebbülésről, melyet örömeink és bánataink 
elmondása nyujt a versben. A „mondanivalók" nem költésre valók. 

A művész „gőgje" 

Mit felelhetni azoknak, akik lépten-nyomon beleszólnak a mű-
vészet dolgaiba, anélkül, hogy valaha is átkínlódták volna, vagy va-
laha is megadatnék még átkínlódniok egyetlen verssor felállításának 
kálváriáját? — Racine írja a Berenice előszavában, hogy egy dalnok, 
midőn Macedóniai Fülöp kifogást emelt volna verse ellen, hogy az 
nem a szabályoknak megfelelő, így válaszolt: „Ne tegyék az istenek 
oly boldogtalanná Felségedet, hogy jobban tudja e dolgokat én 
nálam." 

A művész neme 

Különös, hogy a férfiak kicsit mindig asszonnyá, a nők férfivá 
válnak — ha művészek. A művészben van valami a hermafroditából. 
Úgy látszik, a világról való legvégső tudás annak adatnék, aki. mint 
Teiresias, oly szerencsés, hogy egyszer nő is lehetett. S mint ahogy talán 
legfőbb tudásaink forrása a szerelem pillanatai, amikor kicsit azzá is 
válunk, akit szeretünk. 
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Mások művei 

A remekművek olvasása kettős érzést vált ki belőlem. Egy lenyű-
gözőt és megsemmisítőt, egy fölemelőt és nekilendítőt. Egyszerre keltik 
bennem saját erőim nagyságának és kicsiségének érzését. Egyszerre 
nyomasztanak és üdítenek. Egyszerre éreztetik velem, hogy nem va-
gyok képes semmire és hogy mindenre képes vagyok. Egyszerre, hogy 
ezek után már semmi sem érdemes és hogy ezek után érdemes csak 
igazán. Egyszerre tartanak vissza és űznek ellenállhatatlanul a mun-
kára ... Mint némely gyümölcsök, melyeknek íze egyszerre keserű és 
édes szétválaszthatatlanul. 

Szándék 

Nincs semmi esztelenebb, mint azzal mentegetni egy írót, hogy 
„tudott volna" mást is csinálni, ha akar. Az akarat tán nem szerves 
része az embernek s bármi, főként műalkotás, létrejöhet-e akarat 
nélkül? És egyáltalán, csinálhat-e bárki is mást, mint amit csinál? . . . 
Egy ember minden egyes cselekedetében minden egyes faktor részt vesz 
és mindegyik egyformán elhanyagolhatatlan, és egyaránt jelentős; 
minden külső és belső körülmény, minden testi és lelki képesség, min-
den környezeti adottság. Mindez együtt a sors s mindezt kiváltkép 
együtt kapjuk a műalkotásban, mely mindig egy egész sors produktuma, 
és nem egy valamely képesség megnyilatkozása, amely a többiek más 
alakulásán természetesen más irányt is vehetett volna. Ép az akarat, 
a szándék — az iránytű. Rossz iránytűvel a legjobb hajó is eltéved — 
s akkor hiába volt hajónak a legjobb. 

— Ha máskép akarná ! . . . — De akkor nem lenne többé ő maga! 

Szó és márvány 

Michelangelo Buonarroti hosszú hónapokig járta a carrarai hegyek 
bányáit, e feldolgozatlan tömbökkel hánykolódó roppant gyomrokat, 
hogy megfelelő márványt találjon II. Gyula pápa síremlékéhez. S eszébe 
se jut senkinek ezt felróni neki. — Vajjon mért csak a költőnek akar-
nák megtiltani, ha a töméntelen útszéli, köznapi, kopott és zengzettelen 
szót mellőzve, azt a néhány ünnepit, rejtettet és zengzeteset szeretné 
kiválasztani, hogy azokból faragja ki rendkívüli álmait? 

Tisztaság 

A művészet: — önnön fölkavart förtelmeink legaljára nyúlni s a 
legtisztább ragyogású italt meríteni fel belőle. 

Téma 

A téma a művészetben csak annyi, mint az a zsinór, amit diák-
korunkban a tömény só-oldatba eresztettünk, hogy legyen mire lerakód-
hassák a kristály. A téma fonalán bontakozik ki az a forma, melynek 
törvényei és fényei kristályálmukat alusszák a lélekben. 
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Tánc 

Mily boldogság lehet a művésznek, aki saját testében leli alkotá-
sának anyagát és eszközét! Mily boldogság lehet magát a merő esetle-
gességet magasztosítani jelképpé és törvénnyé! S minő fájdalom, minő 
fájdalom is lehet egy perc multán már újra csak az esetleges, a múlandó 
anyagra találni a jelkép helyén. Ó, szoborrá válni önnön valónkban! 
S ó, mindíg újból csak fájó izmainkra lelni a márvány mozdulat helyén! 

Torzó 

Rodin a Hugo-síremlék „Voix intestin"-nek nevezett mellékalakját 
karok nélkül mintázta. Micsoda felháborodás lehetett: egy női test ka-
rok nélkül! Micsoda eltévelyedés! — De Rodin bizonnyal látta a Milói 
Venust és nem kerülte el figyelmét az a csoda, ami már nem a művé-
szet, de maga a romboló idő alkotott: azt a gyönyörűséget, amit itt a 
karok hiánya ad ez alaknak. Ó, sajnálom, ón is a lágy-ívelésű kart s a 
bűvös ujjakat, melyekkel összefogja combjain a levethetetlen redőket! 
De hol maradna akkor ennek a fönséges függőlegesnek a töretlensége, 
mely derekától szinte az egekig szökken? Hol maradna ez a váll, a vál-
lak válla, mely nem csonkának tűnik, ó nem, hanem váratlan dombo-
rulatban így alkotott egyetlen tökélynek? S hol volna ez a kimondha-
tatlanul édes tartás, mely épp attól ily könnyed, ily csábító ós ily visz-
szaparancsoló egyszerre, hogy nem tartja a karok egyensúlya? S a 
köntöse redőinek ez az észvesztő irrealitása, hogy nem tartja semmi ós 
minden pillanatban szívszakadva várjuk, hogy lehulljon és felfedje 
ágyékát, a sose-látottat, az egyetlent; — holott nem takar semmit, de 
semmit, — csupáncsak azt az igézetet és azt a nem-múló vágyat, mely-
lyel örökkön várjuk, hogy lehulljon. 
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