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EGY KIVÁLÓ francia egyetemi tanár, Daniel Mornet, megírta terjedelmes 
kötetben a francia világosság történetét (Histoire de la clarté fran-
çaise, Paris, 1929). A franciák különben is rendkívül fogékonyak min-

den stilisztikai kérdés iránt, a «clarté» pedig közismerten alapvető jellemzője 
nyelvüknek és gondolkodásuknak, annyira, hogy egész X V I I — X V I I I . szá-
zadi esztétikájuk voltaképen csak ekörül forog, nyelv és szerkezet világossága 
vagy homályossága dönti el írók értékét, igazi francia-voltát, s a Shakespeare 
elismertetése körüli vitákban is ebből a szempontból helyezik a nagy angol 
drámaíró fölé nemcsak Racinet, hanem Voltairet, sőt az egész shakespeari 
világot finomkodva eldesztilláló Ducist is. Rendkívül jellemzőek ezen a téren 
Voltaire esztétikai megjegyzései, főként azok, amelyek a költői alkotás mód-
szerére s ezzel kapcsolatban a kompozícióra vonatkoznak. Az az író, aki 
Corneille és Racine babérjaira pályázott, aki legfőbb írói érdemének a francia 
dráma újjáteremtését tartotta, s aki szívesen tetszelgett angol példák után a 
romantikus szerepében, a költő teremtő munkáját a mérnök tervezésével 
azonosítja : a költő előbb aprólékosan megrajzolja terveit, mintegy kijelöli 
gondos mérlegeléssel, a kötelező szabályok szerint, ihlete útját, s amikor 
mindez megvan, «allors s'échauffe l'imagination», lángragyúl a képzelet, s 
kitör, a mértani pontossággal kiszámított csillagzatok felé. Ez a racionalizmus 
végigvonul az egész francia irodalmon, s már a kezdet kezdetén a világosságot 
állítja legfőbb követelményül ; még ma is nem egyszer említik Rousseauval 
kapcsolatban a germán szellem betörését, a mítosz és patétikus líraiság hivat-
lan beözönlését észak felől a kertek fáit is szigorú mértani rendre kényszerítő 
gall racionalizmus világába. Racionalizmus, stilisztikai világosság és alap-
vető népi sajátság ilyen egységéből szinte természetesen következik, hogy 
a francia világosság története mérhetetlenül több, mint egy stilisztikai foga-
lom története : a francia lélek történetévé kell nemesednie. Daniel Mornet 
könyve az : mikor azt keresi, hogy a történelem folyamán hogyan érvényesült, 
mikor vált korlátlanul uralkodóvá és mikor fakult meg ez a világosság-
eszmény, a francia szellem és lélek történetét írja meg. 

A «világosság» fogalma speciálisan francia szempontból meglehetősen 
egyértelmű, bár a XV I I I . század végétől, a romantika kezdeteitől fogva ott 
is kétféle «clarté»-ról kell beszélnünk, egy értelmi és egy érzelmi jellegűről. 
Világos ugyanis nemcsak az, a romantika s még inkább a szimbolizmus 
szerint, ami értelmileg könnyen fölfogható, áttekinthető, szóval nemcsak 
az, ami racionálisan világos. A legkristálytisztább mondat is lehet semmit-
mondó és homályos, ha az érzelmek felől tekintjük, ha azt keressük, mennyire 
visz közel ahhoz az érzelemállapothoz, amelyről beszél, vagy amelyben fogant. 
A költészet nem matematika, és világossága éppen a fordítottja annak, amit a 
klasszikus és hagyományos esztétika világosságnak ismer. A költészet tele van 
irracionális mozzanatokkal, s egy ihletállapot teljes és érzelmileg világos vissza-
adásához édeskevés a mondatok harmonikus és átlátszó szerkezete : ehhez 
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éppen a nyelv irracionális tényezőire van szükség, a zenére, a logikai kény-
szerek alól fölszabadult asszociációra, a meghatározhatatlan szóhangulatokra. 
Verlaine vagy Mallarmé nem homályosak, hanem más a világosságuk, mint 
amit a racionalista közízlés megszokott, de az igazi költői világosság az övék. 

Mindez nem korlátozható csak a nyelvre. A világosság története tör-
ténete egyben a szerkezetnek és szerkesztésmódnak, s végeredményben az egész 
írói magatartásnak is, mert hiszen az írói magatartásnak éppen egyik leg-
alapvetőbb meghatározója a racionalizmussal és irracionalizmussal szemben 
elfoglalt álláspont. Igy Mornet kiváló műve is lélektörténet, s belőle a gall 
lélek racionális és irracionális komponenseinek állandó harca bontakozik ki. 

Mint ilyen azonban föltétlenül általános érdekű, szempontjai és meg-
állapításai nem korlátozódnak csak a francia irodalomra és szellemre, hanem, 
a sajátos történelmi adottságok figyelembevételével, tanulságosak és termé-
kenyek lehetnek minden irodalomban. Igy a magyarban is, akár a középkori 
skolasztikus-racionális és misztikus-irracionális nyelvélményre és stílformáló 
szándékra gondolunk, akár a barokkra, melyben legismertebb ellentét Páz-
mány és Rimai prózája, akár a fölvilágosodás és preromantika korára. Mind-
erről eddig is olvashattunk megjegyzéseket összefoglaló irodalomtörténeti 
munkákban és részlettanulmányokban egyaránt. Ennek a cikknek nem lehet 
föladata teljes történeti áttekintés nyujtása, de nem vállalkozik egy korszak 
kimerítő jellemzésére sem. Essai, kisérlet a szó szoros értelmében, célja az, 
hogy a klasszicizmus és a Nyugat közé eső kor némely jelenségét ennek a 
«világosságnak» a szempontjából értelmezze. Az a nemzeti klasszicizmus 
ugyanis, amelyet Arany—Gyulai nevével szokás jelölni, stilisztikája és világ-
nézete alapján bízvást tekinthető a biedermeier-racionalizmus virágkorának, 
amellyel szemben azután a Nyugat forradalmilag tetőzi be azt a folyamatot, 
amelynek legjellemzőbb jegye éppen a racionalizmustól való elhajlás a 
«homály», az irracionális felé. A «kísérlet» ennyi: fölfedni a nyomokat, ame-
lyek a Nyugat «homálya» felé vezetnek. 

Ezek a nyomok nemcsak abban a «haladó» szellemű költészetben talál-
hatók meg, amelyet a Nyugat legközvetlenebb előzményének szokás tekin-
teni, hanem abban is, amely tudatosan hagyományhű és konzervatív volt. 
Bartók Lajos versei közül némelyik például már valóságos prelúdium Babits 
későbbi lírájához, amely szakít a racionális klasszikus verskompozícióval, 
szabadjára engedi a játékos verselő kedvet, s a szabadabb asszociációt is 
jogaihoz juttatja. A klasszikus szerkezetű vers egy gondolat vagy érzés kerek 
kifejezése ; itt viszont már gyakran a rím válik versformáló tényezővé, s amit 
a költő mond, aszerint lesz tömörré vagy terjengőssé, amint a rímek teli 
csengése kívánja. Ha Babits híres Esti kérdésére gondolunk, meglepő, hogy 
más témában ugyan, de mennyire azonos kompozícióval, vagy klasszikus 
szempontból mennyire kompozíciótlanul írta meg például Bartók Lajos 
egyik legszebb versét, melynek címe: A Rózsa-menedékház Tátrafüreden. 
Figyeljük csak a rímről-rímre ömlő mondatnak a lejtését: a költő maga-
tartása már félreérthetetlenül azt idézi, amely az Esti kérdésben a magyar 
líra egyik leghatalmasabb, egyetlen verset átfogó mondatát létrehozta. 

Mentsvára a barangolóknak, 
Hol a vendégek megtorlódnak, 
S a Tarpatak locsolta völgyet 
Étkezve bámulják a hölgyek, 
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S mantilba bújnak a szél ellen, 
Mely átfüttyent a Lengyelnyergen, 
S a völgy felett héjjázó napnak 
Ernyőt feszitnek, szelet csapnak, — 
S tornáczodon velök fecsegve — 
Egy fészken sok-sok sziklafecske — 
A fürdő arszlánok, touristák 
Ebéd után a kávét isszák, 
(Pompás menü: rák, gomba, pisztráng!) 
Majd fáradalmat nem kímélve 
S a pihenést szakítva félbe 
Egy társaságot messzelátón 
Felkísérnek a Lomniczháton, 
Mely fönnen kéklik, mint egy álom, — 
Igéző tája Rózsalaknak, 
Hová a mélyből felharsognak 
Bősz torkai zuhatagoknak 
S bömböl a sziklán széttörő víz, 
Mint szörnyeteg, mely tündérvárat őriz, — — 
Oh drága Rózsafészek! nékem 
Szintén valál te menedékem! 

S hogy mindez nem egyetlen véletlen kivétel, ugyanebből a kötetből 
(Bartók Lajos újabb költeményei, 1883) még két példa igazolhatja. Az első 
annak a szavakkal való muzikális játéknak az előzménye, amely annyira 
jellemzi a fiatal Babitsot: 

A bérczek a felhőkbe nyúlnak, 
Felhők a bérczekre borulnak, 
S csalódásul emberszemeknek 
Már felleg a bércz, bércz a felleg . . . 

A második pedig annak a szabad asszociálásnak az előképe, amelynek 
legnagyobb mestere ugyancsak Babits, s amely a költőt fölszabadítva a 
klasszikusan logikus szerkesztés kényszerétől, a vers menetét irányító elvvé 
a hangulaton alapuló képzettársítást teszi: 

A nap ragyog, az erdő illatos, 
S mindég mosolyg az öreg fuvaros. 
Változik lejtő és kapaszkodó, 
Neki-neki rúgtat a két fakó. 
Tánczol a lánc a kocsi oldalán, 
Tánczolnék én is a rigók dalán. 

Babitsnál most bizonyára ezen a váltott sínen futna tovább a vers, a 
figyelem a jelenetről és tájról végérvényesen a költő lelkiállapotára terelőd-
nék. Bartók még nagyon közel áll a klasszikus kompozíció hagyományaihoz, 
nem követi a szabad asszociáció nyújtotta lehetőséget, visszaugrik újra az út 
leírására, s a vers végén tér csak rá ismét önmagára : ami a városban űzte, 
ide is utánajött, itt is a szerelem gyötri. A költemény így végeredményben a 
hagyományos szerkezeten szinte semmit nem lazít, de ezzel az egy szabad 
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képzettársításával már rést is üt rajta, s a Nyugat lírájának egyik sajátos 
vívmánya felé mutat. 

A költőnek ezekből az idézetekből kibontakozó magatartása is bizonyos 
elhajlást mutat a valósághoz tisztelettel ragaszkodó klasszikus magatartás-
tól : a valóság itt már sokszor ürügy, játékra vagy vallomásokra, melyeket a 
költő a valóság mögé álcáz ; valósága nem klasszikusan objektív, hanem 
mintegy szubjektív valóság, a költő újfajta nyugtalanságainak, nosztalgiái-
nak szintere és hazája. Aminthogy ennek a jambusnak a lejtésében is van 
valami újszerű, valami irracionálisabb muzsika ; általában minden egy fokkal 
határozatlanabb, mint a klasszicizmus tájakat is domborműszerűen meg-
mintázó szemléletmódja. A költő határozatlanabbul áll a reális élettel s 
jelenségeivel szemben, külvilág és én, fogható való és álom, ábránd kezdenek 
egybejátszani, összekeveredni, a verszene is nyujtottabb, ütemektől függet-
lenültebb ; a klasszikus világosságot valami szelíd, párás derengés váltja 
föl, s már kezd kialakulni az a magatartás, az a szemlélete a világnak, amely 
a maga adekvát megnyilatkozási formáját a szimbolizmus realizmussal 
szakító nyelv- és metafórakészletében fogja megtalálni. 

Ennek az újfajta, szimbolista költői stílusnak az előzményei már itt, a 
századvég lírájában sűrűn föltünnek. A lelkeket a klasszikus egyensúlyra 
törekvés számára ismeretlen nyugtalanságok kerítik hatalmukba, s ezek az 
új élmények a hagyományos realista kifejezési formák között nem férnek el. 

Teremtő szó után epedtem, 
De visszahullt a szárnyi szellem, 
Közhelybe fúlt a gondolat. 
Ha róla szép mezét letéptem, 
Mindjárt a puszta ürbe léptem, 
Vázat fedett a foglalat. 

Komjáthy Jenőnek ez az ösztönösen fölszakadó panasza a kor közös 
elégedetlenségének ad hangot: élmény és stílus különféleségét fájlalja. A ma-
gyar költészet akkor kialakult nyelve és formakincse, egész magatartása 
még az elmúlt klasszicizmus realizmusához igazodott; természetes, hogy nem 
lehetett méltó köntöse annak a líraiságnak, amely a klasszicizmus felelősség-
tudatával, ideáljaival és attitűdjével oly határozottan szembehelyezkedett. 
A «szárnyi szellem» tehetetlenül vergődik a készenkapott korlátok között, de 
egy-egy merészebb lendületével már utat nyit a megfelelő, szimbolista kife-
jezésmód felé. Ez pedig a klasszikus világosság plaszticitása felől a vízió, 
hallucináció, álom felé fordulást jelenti. A figyelmes vizsgálat nemcsak Kom-
játhy és nemcsak Vajda János költészetében talál meglepően Adyra emlé-
keztető kifejezéseket, összetételeket és metaforákat, hanem a korszak kisebb 
jelentőségű lírikusainál is. A századvége kedvelt társasági költőjének és 
monológ-írójának, Makai Emilnek van például egy, a Komjáthy verseinél 
kevésbbé ismert költeménye, amelyből világosan elemezhető ki ennek az 
egész szimbolizmus és vele «homály» felé tájékozódó lírának a lelki háttere. 
A vers címe: A szirén, s az «ideálról» szól, amely, vagy aki kiragadja a költőt 
a «parton állók» közül, «megigézi», «elveszíti», hiába minden intés, óvás. 

És én mindezt nem hallva, látva 
Csak rohanok ki a világba, 
Őrjítő lázban ég a vérem, 
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De őt elérem, el kell érnem! 
Legyen bár álom szemefénye, 
Habok csillámló tüneménye, 
Legyen káprázat, villi, szellem — 
De én azért csak hadd szeressem. 

A klasszicizmushoz képest a versnek nemcsak a kifejezéskészlete új forra-
dalmian, hanem az ihlet is, melynek szülötte. S ez az ihlető a kor jobbjait 
szinte kivétel nélkül hatalmában tartó lelkiállapot: az erotikus színezetű 
«eszmeharcba» rohanás ködös lelkiállapota. A költő fut, rohan valami elérhe-
tetlen, pontosan meg nem határozott «ideál», «lidérc», «fantom», «tündér», 
«csillag» után, vagy valami szintén határozatlan harcba, küzdelembe a 
«szabadságért» és a «dicsőségért», amelyet azonban nem magyaráz meg pon-
tosabban, mert tulaj donképen nem is ez a fontos, nem is a cél, nem a kon-
krétum, hanem maga az állapot, a rohanás patétikus és panteisztikus, erotikus 
elemekkel átszőtt élménye. Makai Szirénjének egyik párja a sok közül Palágyi 
Lajos «Ideál»-ja, aki nem földi asszony, akit földi asszony mellett soha nem 
felejthet; 

Ha majd a nap jő, mikor őt elérem, 
Kit bujdosó lény soha el nem ért, 
Elébe omlok majd az út porába, 
S ő a halottnak halvány homlokára 
Könnyes szemekkel tűzi a babért. 

Ez az eszmény és ez az eszményért való küzdelem voltaképen a szerelem 
szellemi szférákba vetítése, híven a kor panteizmusához. A rohanás-élmény 
középpontjában bizonyos erotikus színezetű fantáziakép áll, amit leg-
plasztikusabban Komjáthy igazol — az ő hatása erősen érzik Makain, 
Palágyin egyaránt — mikor az eszmeharcot a «kéjjel» azonosítja. Az ideál-
kultusznak ezt a nyilvánvaló erótizmusát nemcsak az magyarázza, hogy az 
«ideál» nőalakba képzelésének ősi hagyománya van, hanem az a középponti 
szerep is, ami a «rokontalan» költő mellett álló nőnek, a vigasztaló és meg-
értő kedvesnek s vele a szerelemnek a kor szemléletében jut. Természetesen 
amennyire jelenti ez az ideál erótizálását, annyira jelenti a másik oldalon 
a szerelem eleszmeiesítését is. Az ideál-szerelem nem konkrét valóság, nem is 
konkréten meghatározott eszme, mint a klasszicizmusban, hanem puszta 
abstrakció, valami ködfolt, ami után rohan az ember, de ez az abstrakció 
reális alakot nem ölt. Az ideál nem valami testileg élő alak, nem is valami 
határozott metafizikai létirányító, hanem a szerelem abstrakcióba vetítése. 
Ez az abstrakció később Adynál realizálódik a Léda-költészetben, aminek 
leghatározottabb előzménye Komjáthy Éloa-ciklusa, amely a szerelmet már 
metafizikává emeli ugyan, de még mindig megmarad az «eszmehon» határo-
zatlanságában. Az ihletett költő magatartása is azonos az ihletett szerelmesé-
vel, a rohanóéval s a líra tulaj donképen nem egyéb, mint patétikus kicsordu-
lása az érzelmi telítettség paroxizmusáig emelkedett léleknek. (V. ö. Kom-
játhy : Dal.) A vágtatás, rohanás jelképei sűrűn előfordulnak a kor költészeté-
ben, a költő szívesen hasonlítja magát például csillaghoz, «bolygóhoz», 
amely sugárzón és szédítő sebességgel tör az ürön át (Makai), sőt, tovább is 
megy a hasonlatnál, a metaforáig, mely betölti az egész verset, ami nem más, 
mint szimbolizmus. De amily egyértelmű a hasonlat, annyira sokértelmű 
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a metafora, amily világos az első, — értelmileg, klasszikus szempontból 
annyira «homályos» a másik. 

Az «ideál» után rohanó költőnek nemcsak patétikus lelkiállapota, 
hanem egész önszemlélete gyökeresen különbözik a klasszicizmusétól. Ez a 
költőt mint embert beleállította a társadalomba, annak felelős, sőt talán 
elsősorban felelős tagjává avatta. A «preszimbolizmusban» viszont a költő 
kiemelkedik az értetlen társadalomból a «szellemhon» magasabb tájaira, 
a szellemvilágba, amely egyedül lehet méltó hazája. Amily mértékben csökken 
a költő erkölcsi felelősségtudata, annyira nő öntudata, többségérzete. 
Komjáthy már egészen Ady modorában vall magáról: 

Fölöttem elrohant a kába, 
Gyémántot, országút porába 
Nem látott engem senki sem; 
Vad télvizek árjai mostak, 
A nyegle hősök rámtapostak, 
Csillogva fönt a semmiben. 

A költő, kinek lelkében az ideál él, földi társat nem találhat magának, a föld 
élete aljas és hitvány, bűnös és értelmetlen (íme a kor kemény társadalom-
kritikájának lelki indítékai), aki magasabb eszmékért hevül, annak itt gyász 
a sorsa s gyásza csak akkor derül diadallá, ha önszívébe nyúl, megleli a maga 
fensőbbrendű énjét önmagában. Ezek a nietzschei eszmék Komjáthynál, 
Palágyinál, sőt Reviczkynél s a kisebbrangú, sokszor hatásuk alatt álló líriku-
soknál is megtalálhatók. Természetes, hogy ennek az élménynek szűk köntös 
a világban elhelyezkedő klasszicizmus nyelvi, formai, kifejezésbeli hagyatéka ; 
annak realizmusával szemben ez feltétlenül az abstrakció, tehát a homályosabb 
pártjára áll. Mint Komjáthy verse mutatja (Diadalének): 

Itt állok az élet 
Napfényteli halmán, 
Úr vagyok a lelkek 
Roppant birodalmán. 

És járok az élet 
Nagy, légi mezőin, 
Szabadok a lelkek, 
Én hű követőim. 

«Élet napfényteli halma», «élet nagy, légi mezői»: csupa elvonatkoztatás, 
csupa szimbolum, szükségszerű velejárója ennek a földön hontalan, panteista, 
egész létre ráboruló, azzal misztikus, eszmei «kéj»-ben egyesülő léleknek és 
magatartásnak s ugyancsak szükségszerű tagadása a klasszicizmus realizmusá-
nak, egész esztétikájának. A költői élmény értelmezése is gyökeresen mást 
filozófiai motívumokkal át- meg átszőve, a lírai költő élménye, ihlete mint-
egy a misztikus elragadtatás ködös élményével válik azonossá, valami «egy-
szerre» való, pontosan, «világosan» meg nem határozható lelki tény, valami 
csodálatos megnyilatkozás, melyben költészet, filozófia, panteista értelmű 
mindenség egyetlen pillanatban feltárul a költő előtt; megragadja magát 
magában, felérti a szellem szavát, megpillantja magát az Istent, 

S egyszerre megdöbbentem én, 
Hogy nesztelen lépett elém; 
A meztelen szépség maga, 
A lélek ős, örök dala . 
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Ez a misztikus költői élményértelmezés szakítás a klasszikus, «világos» 
racionalizmussal és plaszticitással, szakítás végső következéseiben egy egész 
kifejezésbeli hagyománnyal, új nyelvi követelmények proklamálása : a ki-
fejezés pontossága, világossága helyett a hangulati, zenei, hallucinatív és 
asszociációs elemek kultuszát hozza magával. Első preludiuma az «új idők 
új dalainak», Ady nyelvet és stílust felbontó és újraformáló «stílromanti-
kájának». 

* 
* * 

«Magyar világosság»: a kísérlet a téma egy részletének legfeljebb csak 
néhány részletkérdésére térhetett ki. Mert magában ebben a korban is fog-
lalkozni kellene még azzal az «álomesztétikával», amely a reális valóság helyett 
a nála szebb és költőhöz méltóbb álmot, a lírai «hazugságot» hirdeti s ezzel 
együtt az «álom» homályosságát a nappal klasszikus világosságával szemben. 
Álomvilág, az élet álom : ezek a gondolatok épúgy szellemi úttörői a szim-
bolizmusnak úgy, amint Kiss József, Palágyi, Komjáthy lírájában megteste-
sülnek, mint maga a sokat emlegetett panteizmus, amely az addig határozott 
körvonalú világot az «eszme», a szubjektív értelmezés páráival vonja be. 
És épúgy, mint az az újfajta szerelemérzés, amely a szerelem családias, 
biedermeier realizmusa helyett az illegitim szerelem homályos, szavakba 
nehezen foglalható mámoraiba száll alá, a vérnek abba a rőtragyogású 
poklába, ahonnét Ady Léda-versei zengenek fel. Ady és a Nyugat ezek 
nélkül a sokszor lebecsült előzmények nélkül nem képzelhető el. Nem kép-
zelhető el a realizmusból szimbolizmusba váltó nagy lélektörténeti forduló. 
S nem képzelhető el ezek nélkül a stíluskezdemények és eszmei «előmunkálatok» 
nélkül az a nagy stílustörténeti forduló sem, amelynek leglényegesebb jellem-
zője éppen a világossággal szemben a racionális szempontból homályos, 
a racionális világosság ledöntése és az érzelmi világosság trónraemelése. 
Ady minden újszerűsége mellett is újítók után következett s az út, amire 
lépett, nem volt töretlen. Az ő fénye homályba borítja a kezdeteket, de azért 
azokról elfeledkezni igazságtalanság. Az út már nyitva állt, idegen ösztönzé-
sekre nem volt olyan égető szükség, mint nem egyszer feltüntetik s a francia 
példáknál bizonyára sokkal jelentősebbek a hazai előzmények. Ady és a kor 
többi nagy lírikusa már utódok is s Ady csak a zseni teljességével zengte ki 
azt, ami Arany halála óta egyre ért és forrott a magyar költészetben. Az ő 
értékéből ez nem von le semmit, az elődökére viszont új világosságot derít. 

KENYÉR. 
Kirakatban két szép kenyér, 
egyik barna, másik fehér. 
Bennem boldog öröm éled 
s azt kiáltja: Élet! Élet! 

Testvéreim, miért féljünk? 
van kenyerünk, vele éljünk, 
benne teljes minden csoda, 
föld ereje, nap mosolya. 

Édes hazánk, Magyarország, 
kenyerünktől szép az orcád, 
mert legjobb a magyar kenyér, 
akár barna, akár fehér. 

Búzaföldön hogyha járok, 
széttekintek, meg-megállok, 
kalapomat megemelem, 
Rádgondolok, jó Istenem. 

Csomorkányi Pál. 


