
A L Í R A I K Ö L T Ő F Ö L F E D E Z Ő Ú T O N . 

A z IRODALOMTÖRTÉNET sokáig összetévesztette az irodalmi mű értéke-
lésének szempontjait az irodalmi mű létrejövetelének tényezőivel. Hogy 
világosabbak legyünk : sok kritikus ma is meg van győződve róla, 

hogy az irodalmi alkotás azért jön létre, hogy bizonyos esztétikai követelmé-
nyeket beteljesítsen. A tragédiaíró célja az, hogy megközelítse az aristotelesi 
eszményt s szenvedélyviharral tisztítsa ki a lelkünket; de ez nem jelenti azt, 
hogy a tragédia műfaja, vagy akár minden egyes tragédia ennek a szellemes 
és egyoldalú magyarázatnak köszöni létét. A balladáról megállapították, hogy 
«tragédia dalban elbeszélve»; de ezt utólag állapították meg, amikor már sok 
ballada készen volt és egészen bizonyos, hogy a ballada nem azért keletkezett, 
hogy a háromféle műfaj kategória egyetlen műfajban egyesülhessen. 

Ma egyre jobban dereng az a meggyőződés, hogy két egészen különböző 
síkban vagyunk akkor, amikor irodalmi alkotás vagy műfaj születik és akkor, 
amikor a kész alkotást vagy műfajt a születés aktusától független, bizonyos 
mértékig metafizikai normákkal értékelni akarjuk. Az író nem tudja mit cselek-
szik és legtöbbször így is van ez jól. Azok a tényezők, amelyek alkotásra bírják, 
nagyszámúak, nagyon különfélék és jórészt öntudatlanok. Ezzel nem akarjuk 
azt mondani, hogy az írónak nem lehet hatalmas «meglátása», előzetes «kon-
cepciója», sőt — nagyritkán — eredeti felfogása az irodalom céljairól; de ezek 
mind vagy maguk is műalkotások vagy az író saját gyakorlatából levont, 
bizonytalan értékű általánosítások. Az író nem lehet tisztában mindazzal, ami 
őt alkotásra készteti. De még azt sem tudja mindig, hogy mi az ő «ereje», mi az 
a speciális tér, amelyen legtöbbre képes, azaz : hogy általa hol és mennyiben 
történik haladás. Ennek megitélésében két nagy akadály hátráltatja. Az egyik 
az irodalmi, esztétikai, morális norma, melyet környezete hirdet, hisz és minden 
műre alkalmaz : az övére is. (Érdekes megfigyelni, hogy nagy írók emiatt 
mennyire «melléje hibáztak» saját műveik értékeinek meghatározásában !) 
A másik az, hogy az alkotást létrehozó rengeteg tényező (egyrészük évezredes 
örökség, másrészük modern kor-aktualitás vagy egyéni hozadék) egész szöve-
dékét áttekinteni nem tudják s csak egy-két szálat fognak föl igazán. 

Ez a kettős akadály az olvasót, a kritikust is megtéveszti. Csak lassan 
kezdjük belátni, hogy a legegyénibbnek látszó mű, vagy a legáttetszőbb műfaj 
is, sok kisebb-nagyobb tényező közös eredménye1 és hogy ezek közt a normativ 
szempontok (irodalmi értékre, bizonyos szabályok betöltésére való törekvés) 
nem a legfontosabbak. 

Minden szálat végigboncolni nemcsak egyes írónál, hanem minden egyes 
műfajra nézve is lehetetlen. Miért van líra? Milyen tényezők hozták létre az 

1 Egy-egy műfaj kedveltségét is sok, nagyon különböző rendű és rangu tényező 
határozza meg. L. a detektívregényről szóló cikkeinket a Debreceni Szemle 1927. évfolya-
mában és könyvalakban (GAEA-sorozat, 4. sz.). 
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egyéni poézist? Ki tudna ilyen kérdésekre rövidesen felelni! De szerencsére a 
kérdésnek felénk eső végén ott találunk egy érdekes, mentő megfigyelést: az 
irodalom, a műfaj- nem fejlődhetik egyszerre egész fronton, minden genetikus 
tényezőjének irányában. Egy nagy tehetség vagy egy kicsattanó alkalom vala-
hol frontáttörést végez s akkor — mint a világháború csatáiban — az áttört 
ponton előreözönlik az erők java, míg a vonal többi része szilárdan áll vagy 
lassan követi a szerencsésen előrelendült vonalrészt. Igy sokszor hosszú évtize-
deken át egy ponton, egyetlen tényezőjének irányában tör előre a műfaj fej-
lődése. Az író, az olvasó, akik benne vannak a rohanás lendületében, nem tud-
ják megitélni sem a haladás gyorsaságát, sem pontos irányát, sem viszonyát a 
többi, hátrább maradt tényezőhöz. 

A haladást okozó tényező azonban félig tudatossá válhatik s ilyenkor a 
kritika feladata az, hogy világos tudatra hozza irányát, s megállapítsa ered-
ményét. A modern líra fejlődésének mintegy száz év óta legfőbb, jóformán 
egyedül égő csillaga : a lélektani fölfedezésre való törekvés. Első pillanatra túlsá-
gosan geometrikus, «tudományos» csillagnak látszik, hiszen a lélektan terén 
való újdonságkeresés inkább a tudós pszichológus feladata. De régen megszok-
hattuk, hogy az újabb irodalom és a tudomány között a határok sokszor telje-
sen elmosódnak. A modern regény immár csaknem 80 év óta nem írókat, hanem 
természettudósokat vagy legjobb esetben szociológusokat választ mintaképül; 
Balzac és Zola természetrajzot («histoire naturelle») írnak, az átöröklést tanul-
mányozzák, megfigyelnek, sőt «kísérleteznek», s őket követi az egész világ 
realista és naturalista regénye. 

A poétika szerint a líra «egyéni érzelmeket» fejez ki ; — amivel még nem 
mondtunk sokat s azt sem mondtuk pontosan. A valóságban a lírikus (s lírikus 
lehet a prózaíró is !) ösztönszerűleg vagy verejtékező buzgalommal keres magá-
ban valami olyat, amit más még nem talált. Eredeti dolgot, amire szabadalmat 
vehetne ; olyan finom és röpke megfigyelést, amit más még nem tudott az öntu-
dat ujjai közé csípni, a szavak vékony tűjére felszúrni, hogy mindenki láthassa 
a lélek mélyéből kifogott ritka fekete pillangót. Amiért Kipling vagy Loti 
cxotikus vidékekről ír, azért megy a lírikus a lélek dzsungeljébe : «Valami 
Mást» akar átélni, á té le tn i . . . De még sokkal inkább hasonlít a sarkutazókhoz, 
Afrika belsejének felkutatóihoz : ösztöne, tehetsége vagy az irodalmi divat 
hajtja, hajszolja «fölfedezésekre». 

És igazán semmit sem változtat a dolgon, hogy ezek a fölfedezők nem 
mind tudnak arról, amire vállalkoznak. A lélektani fölfedezéssel szemben három 
írótípust lehet megkülönböztetni. Az elsőbe sorozhatok a neuraszténiások, az 
önmagukat kínozva elemzők, a «tudathasadás» áldozatai Rousseautól Vörös-
martyn, Heinén, Musset-n és Baudelaire-en1 keresztül Adyig. A második csoport 
típusát már nem ennyire határozott elrendeltség kényszeríti arra, hogy lelké-
ben vájkáljon. Ide tartozik a kontemplativ vagy «ábrándozó» költők egész 
sora Goethétől Lamartineon és Petőfin keresztül Vajda Jánosig. Ezekben a 
lélektani fölfedezés vágya nem állandóan tudatos. Érzik, hogy csak új megfigye-
lésnek, élménynek van értéke ; de fölfedezéseik nem rajzolódnak a neuraszténia 
kisérteties világosságával («luciditas») tudatuk falára, hanem inkább félálom-
ban, félig szabadságolt tudat mellett türemlenek föl s így alig kerülhet sor a 
fölfedezések és a lélek külső egységét óvó tudat közt komoly meghasonlásra. 

1 A francia példák túltengése nem véletlen, hiszen a líra fejlődésének zászlóvivői 
a XIX. században csekély kivétellel franciák. 
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A harmadik csoport költői a józanabbak, a kisebb tehetségűek, az utánzók, 
akik azért akarnak fölfedezni, mert Aristotelestől a mai iskolás poétikáig mindig 
azt hallották, hogy «egyéni érzések őszinte kifejezését» várják tőlük. Ezeknél 
könnyű megfigyelni a céltudatos fölfedező előkészületeit, tanulmányait, expe-
diciós terveit. De mindahárom típus «terra incognitára» akarja rátenni a lábát, 
mint a geográfia hősei. 

Csakhogy ezúttal a terra incognita nincs messze, hozzáférhetetlen terü-
leteken túl. Sőt épen az a baj, hogy veszedelmes közelségben tátong s a normá-
lis emberek gondosan ügyelnek arra, hogy onnan túlról minél kevesebb hír 
jusson ideálra, a tiszta tudat világába. A neuraszténiás Rousseau elkezdett 
kacérkodni azzal a vakmerő ötlettel, — hogy lerombolja a vámsorompót a tudat 
fölötti és a tudat alatti1 világ között. Kieresztette a lélek mélységeiből az isme-
retlen «vadállatokat», s utódai mind hosszabb pórázra engedték őket. Az «én» 
kultusza2 voltaképen az ilyen — csak egyéni megfigyelés útján megállapítható 
és a tömeg közös konzervatív érdekei ellen való fölfedezések, «vadállatszabadí-
tások» sorozata. Chateaubriand-t kora épúgy «betegnek», «abnormisnak» érezte, 
mint Baudelaire-t vagy Adyt, mert a közfelfogásnak, az emberek egymásközti 
érintkezését lehetővé tevő dióhéj-lélektannak ellenmondottak. Hogy az emberek 
egymás társaságában élhessenek, szükségük van egy csomó közös, vita tárgyát 
nem képező fogalomra, gondolatra, sablonos, tehát nyugalmas érzésre. Ezt a 
lelki esperantót sérti meg az eredeti lírai fölfedezők exotikus nyelve : idegen 
nyelven mernek beszélni oly társaságban, mely azt nem érti. 

Nem bocsátkozunk itt az értékkérdés tárgyalásába s nem is próbáljuk 
meg elképzelni, hogy hol van a határ a társadalomromboló és a haladást szol-
gáló «fölfedezések» közt. De bizonyos, hogy minden kor átlagtársadalma kell, 
hogy védekezzék a «fölfedezések» ellen, mert ezzel időt ad a botrány elkopására, 
megszokására ; de az is kell, hogy védekezése végül ne járjon sikerrel s a «föl-
fedezések» értékes része végül, egy kis időveszteség után, diadalt arasson. 

Az önmagunk lelkéről való őszinte vallomás eleinte nagyon nehezen 
indul meg. Erős gátlás, valami álszemérem-féle fogja meg a tollúnkat az első 
naplóoldalnál vagy az első szerelmes versnél, amelyben tegezni merjük ideálun-
kat s «Én»-nek hangsúlyozni önmagunkat. Szokva vagyunk hozzá, hogy társa-
ságban, mások előtt, udvariasan borítsuk énünket minél szürkébb uniformisba, 
mert így nem keltünk ellenszenvet más, hasonlóképen kényszerzubbonyba 
bujtatott «én»-ekben. Amikor aztán mégis legyőzzük ezt a különös, de termé-
szetes «szemérmet», ez rendszerint nagy intenzitású érzések pillanatnyi hatása 
alatt történik (ide tartoznak a később minden verseléstől tartózkodó józan 
emberek, akik tizenhat éves korukban mégis elkövették a Szerelmes Verset), 
vagy pedig túlraffinált társadalmi élet közepette, ahol a szellemes lélekboncolás 
és a neuraszténiás önkínzás rendszerint egymásra találnak s szövetségre lépnek. 
Azok, akik «vallomásokat írtak», majdnem mind túlmentek az orvosilag «normá-
lis» határán és nem tudták megállni, hogy ne kacérkodjanak olyan «fölfedezé-
sekkel», amik a nem-neuraszténiás embert megbotránkoztathatták. Rousseau, 
Chateaubriand, a modern líra vezére és keresztapja, jellegzetes «naplóíró-termé-

1 «Tudat alatti» itt nem lélektani szakkifejezés, ihanem csak a rövidség kedvéért 
használt szó mindannak jelölésére, aminek a tudatban való érvényesítését egy kor átlag-
embere nem tartja hasznosnak. 

2 E. Seillére, a romantika nagy ellenfele az egyéniségkultuszt a pusztulás kezdeté-
nek tartja. Róla és társairól magyar nyelven 1. Fábián István tanulmányát. A francia 
konzervativizmus filozófiai alapvetői («Minerva-Könyvtár», 8. sz.). 
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szet» s súlyosan idegbajos ember. Egyéni hiúságuk, érzékenységük, önzésük 
olyan «Rossz», amelyből virágok fakadhattak és az út tőlük igazán kényelmes 
Baudelaireig, aki boldog volt, ha megbotránkoztathatta írótársait vagy ha 
Poe beteges vizióit utánaálmodhatta. Hogy a romantikusok keresték az alkal-
mat a «parókák» elképesztésére, régi dolog s a fiatal Musset, a lírikus értett hozzá 
legjobban. Th. Gautier és a parnasszisták csak látszólag és elméletben lázadtak 
föl az egyéni fölfedezések ellen. De Leconte de Lisle és társai «objektív» lírája, 
aggodalmaskodó «impasszibilitása» nem minden pozitív érvnél fontosabb nega-
tív bizonyíték arra, hogy az én kibányászásának gondolata mennyire megülte 
a kedélyeket? Heves támadásuk az én-kultusz ellen nem a fölfedező-divat 
végét jelentette, csak kétségbeesett kirohanást a túlzások ellen, bevallását annak, 
hogy a költészetet szinte monopolizálta egyetlen célkitűzés : az ismeretlen lelki 
mozzanatok napvilágrahozása. 

A szimbolisták óta ismét minden költő, még az intellektust istenítő Paul 
Valéry is, tárva-nyitva hagyja a «tudatalatti» világ barlangját s keresztül-kasul 
járja a terra incognitát. Mintha a vámsorompó elkorhadt volna, a cenzúra1 

áldozatul esett volna a nemzetközi líra március tizenötödikéjének. . . Pedig 
bizonyos, hogy a «lélektani fölfedezés» nem egyetlen organikus feladata a lírá-
nak.2 De most hosszú időn át ez az egy feladat lebegett a költő és a kritikus 
lelki szemei előtt. Egybeesett ez a tevékenység a pszichológia ébredésével is, 
bár a kettő közül a tudományos lélektan többet köszönhet a költészetnek,3 

mint megfordítva. Bizonyos, hogy előbb-utóbb kimerül a költők fölfedező 
kedve, de ez valószínűleg csak akkor következik majd be, mikor a tudatalatti 
jelenségek kutatásába viszonylagos világosságot vetit a tudomány.4 Onnan, 
ahol már vasúti sineket fektetnek le, menekül a vérbeli fölfedező. 

Érdemes volna részletes tanulmány tárgyává tenni a modern líra harcát 
a lélektani fölfedezésért. Mert a fölfedezések nem véletlen, elszórt esetek, hanem 
rendszeres, lépésről-lépésre való benyomulás az ismeretlen világba. Ha egy 
nemzedék á-t mondott, a következőnek b-ét kell mondania ; amit a tegnapi 
generáció merész lázadásnak érzett, az a mainak talán már a tudat sablonos 
tartalma. És így összefüggő, nagyszerű lélektani térkép tárulna elénk a költők 
fölfedező útja nyomán. Hankiss János. 

1 A freudi lélektan jellegzetes fogalma. 
2 A zeneiség, a formamiívészét vagy — más síkban — az érzelmi intenzitás gyors 

felfokozása s annyi más feladat kínálkozott a költőnek más korokban s ment ellentáma-
dásba a fölfedezés ellen pl. Gautier költészetében és még inkább elméletében. 

3 S általában a szépirodalomnak. Mennyi lélektani anyag van felhalmozva minden 
korok regényében ! 

4 Ez persze nem jelenti azt, hogy a lírában a lélektani fölfedezés vágya múló, soha 
vissza nem térő irodalmi divat. A líra minden egyéb alaptényezője kedvez ennek a 
vágynak, sőt még az a formai követelmény is, hogy a lírai alkotás rövid lélekzetü, azaz 
hamar kell intenzív hatást tennie. Mivel lehetne rövidebb idő alatt tökéletesebb hatást, 
mint az «én» titkainak napfényrebányászásával ? 


