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Ihlet és ügyesség. 
Vannak társadalmak, ahol a költő 

az élet dísze. Mint hullám fölött a cifra 
tajték, tetszetős figurákban játssza el 
a vizek erőfölöslegét. Mi volt a francia 
klasszicizmus? Egy boldog, előjogok 
pátyolta társadalmi réteg nemes já-
téka. Vagy a társadalmi élet nyert iro-
dalmi mellékzöngét: asszonyok levelei, 
szalonok bon motjai, szónokok beszé-
dei nemesedtek irodalommá vagy a 
szórakozás termelt ki igényei kielégíté-
sére művészeket. Corneilleket és Raci-
neokat, akik az inyenc közönség lehető 
legjobb mulattatásáról gondoskodtak. 
A társadalom akarta az irodalmat 
s mert akarta, kitermelte. S őt fejezte 
ki az irodalom, mint ahogy engem 
fejez ki az árú, amelyet megveszek, 
mert szükségem van rá s tetszik ne-
kem. Az irodalom keletkezésének kol-
lektív és boldogabb módja ez. Az író 
társadalmi lény, minden gesztusát egy 
erős és fegyelmezett izlésű közönség 
csiszolja ki. Beleillik az életbe, mint 
kertbe a virág. 

Vannak azonban társadalmak, ame-
lyek nem akarják az írót. Félnek tőle, 
mint a följáró lelkiismerettől. Félnek, 
mint a rossz tanuló álma a lecké-
től. Elszigetelik, kiközösítik s ha még 
mindig a fülükbe csengenek vád-
dalai, sípot és dobot veretnek, mint 
ama balladabeli király. Az ilyen tár-
sadalom írója kívül áll az életen. Nem 
lehet az emberek öröme, nem lehet a 
műveltség lukszusa. Egymaga marad, 
lecsapolatlanul, mint forrás, amely-
nek követ tettek a szájára. Az önnön 
életét feszíti, tulajdon szívét aknázza, 
fodrozza. Forró üst, amelyre rálaka-
tolták a fedőt s most hörögve vetné 

szét, csakhogy kisivíthassa gőzeit-
Túlhevült szellemek ezek, akikben a 
megtorlott élet nagyobb intenzitása 
feszeng. Költők, akiken a szó az a tit-
kos szelep, melyen át valamit, igen 
keveset, kibocsáthatnak magukból. 
Ihlet és ügyesség ötvénye minden 
költői mű. Az ő műveikben az ihlet 
elnyomja az ügyességet. 

A magyar költőt jellemeztem. A Ke-
menesalja látkörébe lezárt Berzsenyi 
a magyar poétaság örök szimbóluma. 
Ott ül barmai és jobbágyai közt, ma-
gányosan és gigász tüdővel. Mit kezd-
jen? Belefú a nyelv hamufödte para-
zsába, oly erővel fú bele, hogy meg-
szikrázik a lehelete nyomán, minden 
szó külön tűz s az egész mégis egyetlen 
szikrazápor, amely kicsap a magyar 
égre s ott megannyi haragos, vörös 
csillaggá válik, amely alatt álmélkodva 
fognak megállani, valameddig a ma-
gyar égnek egy bámulója akad. Ő a 
magyar ihlet. Ő a magyar költő. De 
nem az ő végzetes, tragikus ihletett-
sége jellemzi-e az egész magyar irodal-
mat? Ami őneki a szavak zugása, az 
Katonának az egymás ellen szegzett 
személyekbe szakadt szenvedély dia-
lektikája, Vörösmartynak a vak ember 
színkáprázata, Aranynak a népi nyelv 
erős ízei, Adynak a versbe bele nem 
férő lázasság. Tombolva vagy Csoko-
naisan nyájaskodva az egész magyar 
poétaság menekszik a magyar sors 
elől s ez a menekülés, a zaklatott és 
ki nem élt embernek ez az ihlettől 
forró segélykönyörgése: a magyar 
irodalom. 

A heroikus ihlet költőnépe vagyunk. 
A heroikus ihleté, amely a faj akarata 
ellenében érvényesíti önmagát s ön-
maga mélyén magát a fajt. Meg kell 
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nézni, melyik műfajban mit értünk el? 
Mindig az ihlet és sosem az ügyesség 
irányában csináltunk nagyot. A ma-
gyarság a világirodalmi műfajokat 
sosem a simaság, a hibátlan kifejezés, 
a racionalista egyszerűség felé tolta el. 
Mindig a nagyobb lángú ihlet, a köl-
töttebb szó, a feszültebb gondolat volt 
az elemünk. Aki ismeri az európai 
lírát, tudja, mi a különbség Horatius 
és Berzsenyi, Csokonai és Gessner-
Metastasio, Vörösmarty és Victor Hugo, 
Petőfi és . . . Nem, Petőfihez és Ady-
hoz már oda sem merem a Shelley 
vagy Verlaine nevét tenni. De nem-
csak a lírában, a többi műfajokban is 
így van. Az éposz rég meghalt s egy 
Arany még époszokon makacskodik. 
Hiába akart magához törni a novella 
és regény, a regényből is époszt, a 
novellából is elbeszélő költeményt csi-
náltunk. Mért tudott az elszigetelt, 
szobája falának író Katona egy Bán-
kot testálni ránk a nagy dráma kereté-
ben s mért nem tudunk a modern pol-
gári drámában, amely az ihlet és ügyes-
ség legolcsóbb pakfonja, semmi igazán 
kiválót fölmutatni? Aki kovácsnak 
született, nem lehet parkettáncos. 
A magyar írót a magyar sors fűti 
túlzottan s szinte esetlenségig ihletetté. 
S ne higyjük, hogy az egyén ihlete 
elvész az egyénnel. Megőrzi a nyelv, 
amelyet fölszántott, megőrzi a műfaj, 
amelyben tradiciókat teremtett, meg-
őrzi az egész irodalom, amelynek a 
lejtését megadta. Mert nemcsak az 
egyéniségnek van vizei folyását meg-
szabó lejtője. A faj lejtését, az iroda-
lom lejtését is kiszabja alkat és sors. 
Egy nép nem csinálhat akármiféle 
irodalmat, nem növeszthet kezeket 
annak a megragadására, amit nem 
neki kell megragadnia. A korlátozott-
ság a zseni gazdagsága s nem mindig 
azok a gazdag népek, amelyeknek 
mindenre van kezük. 

A magyar irodalom az ihlet irányá-
ban korlátozott. Baj ez? Irodalmunk 
vendégei, akik érzik, hogy más nekik 

a költészet, mint nekünk, olykor egész 
jóhiszeműen iparkodnak ürügyet ke-
resni, hogy a magyar költésbe be-
illeszkedhessenek. Rámutatnak, hogy 
a magyarságnak nincs olyan értelem-
ben vett stílusa, mint van a franciá-
nak, nincs meg bennünk más népek 
könnyed ötletessége, ügyessége, fö-
lénye. Ajánlkoznak, hogy ők majd 
kinövesztik hiányzó tagjainkat, rá-
nevelnek arra, amire nem születtünk, 
funkciói lesznek a béna szervezetnek, 
olaj a zsiros konyhán. 

Van-e szükség erre a szívességre? 
Minden gyűlölködés nélkül mondha-
tom, nincs. Elhiszem, hogy az állam-
ban hasznosan egészíthetik ki egymást 
a különböző nációk, az irodalomban 
soha. Nem igaz, hogy egy nép irodal-
mának mindenfélének kell lennie. Szent 
a korlátozottság, mely a faj eredetisé-
gét domborítja ki. Arra a kvalitá-
sunkra kell építenünk, amelyben leg-
nagyobbak vagyunk. Azt kell csinál-
nunk, amire készültünk. Ahhoz a sze-
rephez legyen bátorságunk, amelyet 
a népek szerepeinek a kiosztója ne-
künk szánt. S igenis tiltakoznunk kell 
az idegen istenek, idegen alkat és 
idegen célok ellen, nem a gyűlölet, de 
a tiszta művészet nevében. 

A heroikus ihlet népe vagyunk? 
Roppant kötelességet ró ez a felisme-
rés a magyar esztétikára. A modern 
irodalmat megfertőzte a bűvészet, 
kikezdte a kicsinyesség. A magyar 
irodalom e kettős drótsövényt Adyk-
ban kacagta ki. De ha Adykban ka-
cagta ki, ki tudja, kikben kell el-
siratnia. Ki tudja, hány Berzsenyi 
vérzik el ezeken a prózát parancsoló 
drótokon, Berzsenyik, akik soha föl 
nem emelhették hérosz-homlokukat. 
A kritikának a nemzeti irodalom föl-
ismert jellegéhez kell alkalmazkodnia. 
Olyan levegőt kell teremtenie, amely 
a fajtabeli tehetség fejlődésére optimá-
lis. El kell távolítania az ihlet ömlé-
sének fogalmi akadályait, a kicsinyes 
elfogultságokat, szűkkeblű értelme-
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zéseket. A műfajoknak egyetemes 
jelentőségükön túl van nemzeti fo-
galmazásuk. Más az angol és más a 
francia dráma. Más a francia s más az 
orosz regény. Nekünk, magyaroknak, 
úgy kell kiszabnunk a mundért, hogy 
a Berzsenyik mellén se repedjen szét. 

Más esztétikák haladjanak a maguk 
útjain, a magyar esztétika az ihlet 
intenzitását tegye a költői alkotás 
értékmérőjévé. A teremtő szervezet 
lázát keresse a műalkotásban. Az ihlet 
nem a költők kacér füllentése. Az 
ihlet biológiai állapot. A szellem nagy 
Nilus-áradása, amely alól pillanatok 
alatt ojtózik ki a kalász. Ez az állapot 
megolvasztja a szavak normális össze-
függését s új figurákba gyűri őket. 
Váratlan átlóit nyitja az asszociáció-
nak s egy nevezőre hoz távoli dolgokat. 
Csinált indulatok áramába veti a lel-
ket s új életekbe bimbóztatja az életet. 
Az ihlet teszi meg azt a lépést, amely 
az írást a költéstől elválasztja. Csak-
hogy nem minden műfaj, nem minden 
költői gesztus engedi meg, hogy az 
ihletnek benned szunnyadó inten-
zitása valóban ki is fejlődhessen. 
A modern polgári dráma ihletereje 
sosem érheti el a régi Shakespeare 
drámáét. Az új magyar kritikának 
kettős, nagy feladata lesz : leálcázni 
a hazug írásmodort, amely nem erre 
az elsődleges költőösztönre épült s 
megnyitni a zsilipeket, ahol azok az 
ihlet vizeit hátráltatják. Annyiféle 
nyavalyás ügyességtől síkos a mai 
irodalom, annyiféle tanultság szamár-
kodik oroszlánbőrben, hogy igazán 
itt az ideje, hogy az ihlet szabadságát, 
az ihletnek kedvező irodalmi fölfogást 
kivívjuk végre. 

Tartozunk vele a magyar tehetség-
nek. De tartozunk vele a világnak is. 
Az európai irodalmat az ihlet pilla-
natnyi apálya jellemzi. Azoknak a 
nemzeteknek van jövőjük benne, ame-
lyeket az ős költőösztön dagálya fe-
szít. Hiszem, hogy a magyar irodalom-
ban hatalmas lendület íve lappang. 

Egy bátor lökés, az öntudatosodás 
lökése és mi szökhetünk a megvakult 
égbolt csillagává. Németh László. 

Reményik Sándor: Két fény között. 
Versek. Erdélyi Szépmíves Céh. Ko-
lozsvár, 1927. Reményik Sándor azok 
közé a poéták közé tartozik, akik szá-
mára a versírás ritka ihletórák misz-
tériuma. Nem termékeny költő, nem 
ontja, hanem szenvedi a verseket, 
mégis immár a tizedik kötete fekszik 
előttünk és neve maradandóan bele-
vésődött a magyar irodalmi köztudatba. 
Újabb kötete, melyet az Erdélyi Szép-
míves Céh ízléses köntösben, Bánffy 
Miklós illusztrációival bocsátott közre, 
negyven versét hozza, az utolsó esz-
tendő termését. Bizonnyal nem nagy 
szám, de minden versnek megvan a 
maga súlya. Mégis fájó érzéssel tesszük 
le a könyvet kezünkből. Nem mintha 
hanyatlást látnánk a költő pályájában, 
mely kezdettől fogva magas ívben 
indult. Nyelve nem fakult meg, témái 
nem koptak el, biztos formái nem zilá-
lódtak össze. Reményik nyelve erdélyi 
veretű magyar nyelv, nincsenek benne 
szimbolikus homályosságok, annál in-
kább egyszerű mélységek. Témái lát-
szólag egyszínűek, mert csupa egyéni, 
lelki probléma, de épen ezen egyszínű-
ségükben jutnak el a sokszorosan ér-
zékeny és bonyolult költői lélek leg-
rejtettebb redőibe. Formái sem meg-
lepően változatosak, simulnak a nyelv 
nemes egyszerűségéhez, jólesőek a sza-
bad versek féktelen orgiái után. Mes-
terien jellemzi a költő — jelen irodal-
munk legtudatosabb költője — saját 
költészetét «Az építész fia» című ver-
sében : 

. . . én is csak építettem, 
Egy-egy sor vastraverzét róttam át 
A versépületen, — és megvetettem 
A fölösleges ornamentikát. 

Való igaz : mindig volt alapom, 
A mélybe ástam szigorú falat. 
Úgy hágtam emeletről-emeletre, 
S szerettem a nagy, nemes vonalat. 

Való igaz : mindig volt teteje 
Költeményemnek — s néha tornya is, 
S nem játékból, de azért építettem, 
Hogy lelkek lakhassanak abban is. 

Való igaz, ilyennek láttuk, ilyennek 
szerettük Reményik költészetét, mely-
nek épületében elcsigázott magyar lel-
kek találtak új hitet és megenyhülést. 
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