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Ú] FÉNYEK FELÉ IRTA: ÁGOSTON JULlÁN O.CIST.

A SZÁZADFORDULÓ MAGYAR KÖLTÉSZETE

Nemzeti klasszicizmusunk nagy alakjai lassan el-eltűntek, s alig maradt valaki, aki
a hagyományok külsőségeitlélekkel tudta volna megtölteni. Olyan ez a nemzeti népies
séget követő kor a magyar irodalomban, mint valami cseppkőbarlang. Minden meg
fagyott. Merev és mozdulatlan lett a nyelv, a stílus, mert nem viharzott mögötte azok
nak az élete, akik megteremtették. A kritika spanyolcsizmákba szorította a szabadabb
szellemet. Mindenki megnyugodhatott. Elszíntelenítettek mindent. A politikai életben
éppen úgy, mint az irodalomban. Széchenyi gazdasági álmai részben megvalósulnak
(keret kép nélkül), a könyvek százszámra hagyják el a sajtót, s Magyarországra rákö
szönt az ezredéves ünnepségek boldog délibábvilága. Nagyok vagyunk, magyarok
vagyunk ...

Csak keveseknek jutott eszébe, hogy a színfalak mögött elsikkadt a lélek, hogy
mindez nem egyéb csalóka látszatnál, hogy egy erősebb szél kell az egészhez - s a kár
tyavár összedül ... A világháború megmutatta, mit ért a látszat-élet.

A törpeség nem bírja el a nagyságot. Vörösmarty szertelen neki, Arany János
is úgy a legszebb, ha iskolai magyarázatokkal tördelik le belőle azt, ami lélek. Jobb
nekünk, ha csöndes öregúrnak látjuk, aki régi fóliánsokat lapozgat s onnan illesztgeti
össze a Toldi-t. Bánk Bán-t játszani kell, mert sok benne a nemzeti érzés. Madách? 
Hát Madách jeles író, akit becsülni kell.

Be kell zárni minden ablakot, mely kifelé nyílik; el kell temetkezni a meg
szokottságban. A magyar szellem józan, nekünk nem kellenek a ködös tapoga
tódzások, nekünk elég, ha kedvenc költőink ajkán öreg mestereik hangját halljuk
visszhangzani.

A lélek nagyobb mélységei felé törő kezdések merevellentállásra találnak. A pró
zában most arat diadalt areálizmus, mely főleg századunk elején termi meg a maga bő

gyümölcseit. A líra érzékenyebb pár évtizeddel. Sehogysem érzi magát otthonosan
a szűkreszabott keretek között, szeretne kitörni, szabadabb eget kér. A sziklaszilárd
megfagyott külső alatt új viharok igérete vibrál. J óideig keresés, kutatás az egész, de
lendületéből eljövendő szelek zúgása hallszik. Sokakat megleptek a mai líra új hangjai,
külföldi divatot szimatoltak, pedig a tapintható és látható valóságon túl élő valóság
hullámai már a századvég símaságát is megrezdítették. Ezt a folyamatot szeretném
végigkísérni. Nem más ez, mint a színtelenségbe, a köznapiságba belenyugodni nem
tudó lélek lázadása a fojtó, mindent megölő kényszer ellen.

A társtalan ember
Egy ember, aki nem ér rá csiszolódni, aki nem ér rá arra, hogy levesse nyelve, stílusa
nehézkességeit. aki néha megdöbbentően a megszokott köntösbe öltözik - és mégis
vannak versei, amilyent csak ma tudnak leírni. Vagy nem is ma, hanem amit csak az
tud leírni, aki költőnek született.

Hősies viaskodás mindennel, ami megszokás, ami lenyűgözi, ami kötni akarja.
Természetes, hogy nem törődik ruhájával, nem törődik a karcolásokkal ; - de az
érdességekkel sem. Mint a vadkan csörtet át mindenen; sem az adott, sem a kapott
sebek nem állitják meg. Viziókkal népesíti be az erdőt, a tájakat. Feje körül csillag-
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miriádok száguldanak. Mindíg a végtelenben érzi magát. Nem tud, csak messziségbe
látni. Talán ezért is állt mindig olyan egyedül Vajda János.

Van benne - első pillantásra - sok minden a romantikából, de csak első pilla
natra. Az ő fájdalma már egyéni fájdalom, a legnagyobb fájdalom. Hiába szórja vele
tele az egész világot, nem tud szabadulni tőle. Gina alakja szinte testetlenné válva
világítja meg egy költősors történetét ; már nem is nő, hanem az élő tagadás, amivel az
élet ajándékozta meg Vajdát. Szerelme nem tud megnyugodni a változhatatlanban,
egyre ostromolja az eget kéréseivel, káromkodásaival, kétségbeesésével. Húsz és har
minc év multán is csak olyan elevenen él benne az elvesztett boldogság fájó tudata,
mintha most hasított volna lelkébe a fájdalom. Öt senkinek sem szabad érintenie, mert
borzalom van közelében: a gondolat, a mindent megölő méreg : «Menj, kerülj, hogy el
ne hervadj ...» Ez az élet fölé emelt szerelem, mely már többet jelent nőnél és szere
lernnél. majd Adynál bontakozik ki a maga teljességében.

Nem véletlen, hogy a nagy távlatok szerelmese kedvesét sem tudja máskép, mint
a végtelen messziségbe állítva látni. Néha szinte kéjeleg a legyőzetésben : «Legyek
lealázva a porba, Ottan elgyötörve, tiporva. Akkor sem tiéd a győzelem; Büszkén
emelem föl még fejem.s Mert nála nagyobb hatalom győzte le ; de nem is győzelem az,
hanem vereség, mert ő, a legyőzött, fölemelt fejjel megy a halálba; ő az, aki meg tud
halni.

Nern való az én szerelmem
Sem az égbe, sem a földre,
Nincsen az teremve csöndes,
Olvadó, szelid gyönyörre.

Neki végtelen kell, mert megöli a földi kín, a «közönys, amelynél utálatosabbat
elképzelni sem tud. Hadd maradjon csak meg a szerelem fájdalma, mellyel megrendít
heti a hegyeket, megállithatja a száguldó csillagokat.

Társtalan, magában, egyes egyetlenben
Csak két dolog van a szörnyű mindenségben :
Az egy örök Isten, - s az én bánatom.

Szívét összeszorítja a rettegés: örökké lenni, örökké élni. Hullák közt jár; lesi'
hogy hall-e tőlük valamit, kap-e valami fölvilágosítást; sírköveket dönget, tíz körmé
vel kaparja ki a sírgödröket, hogy feleletet kapjon kérdéseire. De sehol semmi. A halot
tak némák. «Ki mondja meg, Mi van a sírban a halál után?» Meg kell ragadnia a hit
mentökötelét, ha végkép el nem akar veszni. Addig, míg nem késő.

Kísérteteket lát. Mi lesz a be nem teljesült vágyakkal, a meddő álmokkal, az
eljátszott üres órákkal? Mert a megszületett nem veszhet el, de mi lesz a meg nem
születettel? Meglepő erejű vízióban döbbenti elénk ezt az elszalajsztott órát:

Ha van tudat a túlvilágon,
Én mindíg ezt az órát látom.
E hézagot a mult időben,

Mit ki nem tölt a teremtő sem,
Mely visszaásít onnan rája,
Mint a halott leesett álla ...
És látom, hogy vigyorogja a szót,
Mit a halál belé fagyasztott,
Gúnnyal, kárörvendön. örökké:
Soha - tudod-e? - soha többé!»
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Minden csöpp vérével, minden vágyával, minden törtetésével a valóságon túli
valóságokra mutat, és ez a metafizika. Költői szárnyalását nem elégíti ki a kézzel fog
ható valóság. Benne magasabb tájak csillogása bontogatj a szárnyait, szíve odatapad
a végtelenhez és nem érzi magát otthonosan a szűkreszabott börtönben, amit a test,
a megcsökönyösödött ízlés, a merev hagyomány szab elé. Izig-vérig költő, akit az
örökkévalóság hegycsúcsai vonzanak, aki csillagmiriádokban keresi az értelmet, mert
érzi, hogy valahol azok mögött, mérhetetlen messziségben, az ismert világon túl van
az egyetlen valóság . . .

Mag6nyos csúcsok a pusztas6gban
Ilyenek is vannak. Reviczky lelkét schopenhaueri borongás teszi bánatossá. Külön világ
nézetet alkot magának. Tanításában egyre világosabb lesz a humor bölcselete és a
zseni-tan. Tanulmányokat szentel az új világnézetnek. melyben Jézus lesz a legna
gyobb zseni. Reviczky fordított úton jut a költészethez. Az eszmék előbb születnek
meg nála, mint az ihlet, s verseit arra szánja, hogy igazolják ezt a világnézetet. Milyen
arculcsapása a halálba belenyugodó. sőt a halált vágyó költőnek éppen költészete.
Éppen azok a versei, melyek a legértékesebbek. Amikor túl elméleten, túl a magára
szabott szűk kereteken az életvágy üti föl fejét benne.

A bölcseletre épített költészet egy pillanat alatt semmivé lesz, hogy helyet adjon
egy ifjú lélek sikolyának, mely a haláltól retteg. Nemcsak legőszintébb,hanem legszebb
versei is élete végéről származnak, amikor leveti a bölcseleti mázt és akar és mer termé
szetes lenni. Amikor szembeszáll a halállal, melynek eljövetelét értelme olyan nyugodtan
szerette volna várni; de melytől visszaborzad egész ifjúsága, még élni akaró ösztöne.

Távlatokat keres zsenitanában és humor-elméletében, mert nem tud beleillesz
kedni a reálizmusba, a hagyományba. Nem jut még elég magasra, de szárnycsapások
ban rokona Komiáthy Jenőnek, aki a mindenséget lelkesíti át saját szellemiségével.
Élete mottója is lehetne egyetlen verseskötete címadó versének pár sora:

Csupán a boldog csillagokra
Néztem föl a nagy éjszakán,
Velük keringve és lobogva
Epedtem felsőbb lét után.

A fény szerelmese: mindent a fény és árnyék kettőségébenlát. cKörötted minden
fénybe öltözött», cE kárhozott, de szép világra A fénynek ünnepén jövéks, «Láng
viharok zúgtak felettems stb. Isten után vágyódik, őt keresi mindig: cA nagyszívűek

istenálma Magával ragad s üdvezíts. cMartírszívemmel a kereszten Világ szívét, Istent
kerestem.• Homályából csak a végtelen tudja kiragadni:

6, milyen üdv! ó, mennyi fény!
A végtelenben élek én.

Akármennyire siratja is a lét kínját (<<Érezzük át a szertelen kínt, Sirassuk meg
azt, hogy vagyunk It), akármennyire érzi is a maga társtalanságát, össze mer olvadni
a világgal; s ebben az összeolvadásban megszűnikminden, ami földi.

E szívet érted összetéptem
És most csak érted lelkesül:
Hogy az összes szívekben éljen
Tisztán, dicsőn, végetlenüll
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Minden Istennel van teli, nem tudunk tőle szabadulni s ebben a szemléletben
már nincsenek nagy különbségek öröm és bánat, élet és halál között: .Halál az élet
s élet a halál ls - .Minden, ó minden Él, szerét itten I Részben, egészben Él a nagy
Isten I. - Az egész világ lelkét tükrözi csupán. Szerelme éppúgy a mindenségbe, a
fénybe olvad, mint élete.

üdvözítő Végtelenség,
Hadd ömöljem hát benned szét I
Lényem forrjon véled eggyé,
Legyek én is Végtelenné I

Milyen messze vagyunk már - ha nem is időben, de lélekben - az egykorú
akadémikusok aranyjánosi és petőfieskedő hangjától l Ha félszegen, ha vissza-vissza
csuklón is, de egy új világ, új életszemlélet kér helyet.

Volt egy ember, aki gyűlölte a jelszavakat. Sem ide, sem amoda nem akart tar
tozni, kihullott hát az idő rostáján.

Mondd ki: esülökre I s két okos öklöd
Már fenn is akadt tízszázezer évek butaság-szőtte

Pókháló szálaiban : a jelszavakban.

Mindenki elfeledte, mert így a legkönnyebb megölni valakit. Pedig új színeket
hozott, s kedvezőbb körűlmények között alig akad nála nagyobb énekese az erkölcsnek,
az életen túl kezdődő dolgoknak, ami ennek az életnek értelmet ád, Kereste szomjasan
a feleleteket, talán a maga lelke számára meg is találta, - de nem tudta nekünk adni,
mert senki sem akarta elfogadni.

Társtalan ő is, társtalanabb, mint kortársai közül bárki. Hiába hirdette az egy
iránybavesző tekintetek himnuszát, hiába akarta mások kezét megfogni, - egyedül
maradt mindenség-ostromlásával, egyedül maradt látomásaival. Lázasan rohanó
sorokban ámul rá az élet értelmére és titokzatosságára.

Jelent valamit Kelet és Nyugat
E robbanva szült, kavargó végtelenben? Mit?
Egy megpördített sárgalacsin két féltekéjén
Az üdvözlő s a búcsúsugarat?
A körbefutó kukorékolást?

Hiába volt minden. Harsdnyi Kdlmdn mögött és mellett sem állt senkisem. Vilá
gosan érezte, hogy itt a földön egyedül kell maradnia. Bezárkózott lelkének szédületes
mélységeibe s keserű szájízzel figyelte a tülekedést, a romlás felé való rohanást, aminek
nála élesebb szemű megfigyelője alig akadt (Kristálynézők). Úgy ment el, hogy alig
vettük észre.

Istenhez hanyatló árnyék
E magányos csúcsokat nincs, ami összekösse. Az irodalomtörténet rokonságra talál
bennük, minket azonban most nem ez érdekel, Mindegyik fölkiáltás valami végtelen,
valami elérhetetlen felé. Mindegyik a látható világ fölé mutat, ahol kell lennie vala
minek, amit még nem látunk tisztán. Lelkünk legbensőbbvágyait vetítik ki, - így is
mondhatnók és akkor sem tévednénk sokat. Mert lélekből született meg ez a vég
telenbe-törés, mivelhogy a lelket sohasem elégíti ki a test korlátozottsága. Mindig
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keresni, kutatni fog valami után, ami ellendíti erről a földről, ami távlatokat ád sze
mének, ami meglebbenti előtte az örök titkok fátyolát.

A századeleji újítás sok salakot, de sok fényt is hozott magával. Lassankint meg
tanuljuk megkülönböztetni a sártól az aranyat. Gyökértelen, idegenszellemű, erkölcs
telen, materiálista, naturalista volt a Nyugat újítása, - szokták mondogatni. Egyszer
majd azt is megtanuljuk. hogy az aranyat kimossuk belőle s megállapítsuk róla, hogy
csillogása túlvilági fényektől harmatos, hogy sok költőjében gyökeresen magyar, hogy
a földi életen messzire túlmutató, ahogy legjobbjainkban tükröződik. S mintha az
egésznek lenne összefoglalása A dy pár sora:

Pogány rímek, muzsikák között
Szomjazok valami örököt.

A tapogatódzások - mint minden kezdés - eleinte talajtalanok, bizonytalanok,
keresve-kutatók. De laikus szemmel is könnyen észrevehető, hogy ez az irodalom tele
lesz borzongással, titkos vágyakkal, nosztalgiával a tudatalatti mélységek után. Most
még csak dekadencia az egész, de mélyében már ott forr egy merészebb jövő kialakulá
sának lehetősége.

A hazafiság üres retorikába süllyedt. A klasszicizmus tiszta hangjai üresek lesz
nek azok nyelvén, akik a stílus- és forma-örökség mellett nem tudták átvenni azt a
nagy egyéni felelősség-tudatot, azt az egyéni élettartalmat. amit nagyjai magukban
kiépítettek. Az ú. n. magyartalanokat nem azért érte támadás, mert Kölcsey, Vörös
marty vagy Széchenyi szellemében voltak magyartalanok, hanem azért, mert szembe
mertek szállani a divatos szólamokkal.

Ady köre nem volt alkalmas arra, hogy akár személyét, akár magyarságát ille
tőleg hitelt ébresszen azokban a körökben, ahol eleve adott ellenszenvvel nézték az
újítást és annak is éppen a legjelentéktelenebb, legsalakosabb hullámait.

Az újitóknak mélyre kellett szállaniok, hogy onnan mintegy előlről kezdjenek
mindent. Nem divat ez, hanem belső szükségszerűség, mely ellen senki sem tudott
eredménnyel küzdeni. A kezdetben fölburjánzó kesernyés dekadencia a nagyobbak
költészetében egyre gyérebb lesz, s mind világosabban és tisztábban ragyog föl a vég
telen arca.

A naturálizmus az okok zárt rendszerét építi ki. Ezekkel mindent meg tud és
meg akar magyarázni. Inkább tudomány szeretne lenni, mint költészet. S milyen
kacagtató: a naturalizmus önmagát cáfolja meg. Épp ott lesz a legművészíbb, ott lesz
igazán termékeny hatóvá. ahol elhagyja a magaszabta korlátokat s érezteti az okok
elégtelenséget. Balzac és Flaubert is ott a legnagyobb, ahol a költő legyőzi bennük a
tudóst. Hozzánk - mint minden - a naturálizmus is későn jut el. Akkor is meghami
sítva. Átvesszük pl. Dosztojevszkij reális szemléletét, de nem látjuk meg végtelenbe
ágyazottságát ; nem vesszük észre, hogy magasabban keresi a feleleteket, mint a mi
vakond-szemléletünk. Az okoknak ebbe a zárt rendszerébe kényszeríti bele a naturáliz
mus az embert is. Ha nem fér bele, le kell nyesegetni belőle. Hogy ezzel hamissá lesz
az ember? Ugyan, ki törődnék a babonákkal? Csak annyiban ember, amennyiben meg
felel természetének, amit a reálizmus szab eléje.

Ady szűknek érzi a kereteket. Sokan vádolják, hogy nem ideálista. A szó meg
szokott értelmében nem is. Mert semmi kivülről kapott eszméhez nem lehet mérni.
Valahol a lélek mélyén él az ő igazsága. Vérgőzös.mámorokba-fúló, de mégis diadalmas
igazolása a szentágostoni mondásnak: anima naturaliter christiana! Az Isten képe él
lelkében, ha magafaragta is a szobor, ha egyetlen dogmatikus istenfogalomnak sem
felel meg teljesen.
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Az Isten van valamiként
Minden gondolatnak alján.
Mindíg neki harangozunk ...

Ennek az Úrnak felelős, mert ez a benne alvó Isten követel hűséget tőle. Mítosz
teremtő képzelettel alkotja meg magának ezt az arcot, de minden mítoszon fölül él
benne a felelősség tudata. Imádása nem leborulás, - de nem is külsőség. Egyszerűen

nem tud szabadulni tőle. Hozzá van nőve egész életével, vérével, minden akarásával.
Hiába a mámor, hiába a rángatódzás, neki ki kell tartania harcos Istene mellett: «És
hogyha néha-néha győzök, Ő járt, az Isten járt előttem, Kivonta kardját, megelözött»,

Neki mindegy, hogy hitetlenségben, vagy megmerevedett formák között veszti
el valaki az Istent. A lényeg az, hogy elvesztette. Isten nélkül pedig nem lehet élni,
tehát megkeresi, hol legigazabban véli föltalálni: - a saját lelkében.

Ennek a magatartásnak külön tanulmányt kellene szentelni, hogy egyszer már
világosan lássuk Ady vallásosságát, mely annyira különbözik minden megszokottól,
s mely mégis annyira gyümölcsöző lenne újabban virágzásnak indult végtelenre-szem
jas költészetünkben. Nem az ő hibája, hanem a mi bajunk lesz, ha elfeledjük azt az
embert, aki lelkében már egyszer megtalálta a végtelent.

És megvakultak Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt, Mindörökre látom.

Más utakon az örök fény felé
A századforduló irodalmáról talán szokatlan hangon beszélek. De elsikkasztották a
lelket, mely ezt az irodalmat egyre jobban inspirálja. Most már a legtöbb költő vagy
nem él, vagy túl van már pályája delelőjén, s az akkori hangok a visszapillantás össze
fogó erejében más fölhangokat kapnak. Más lesz a homályosan látott dolgok színezete;
egy-egy tört mozdulatra szakadt lendület új értelmet kap a távolság fényében.

Visszahatás ez a múlt század reálizmusára, de visszahatás a lélektelen, jelsza
vaktól fűtött programmköltészetre is.

Az Adyval együttindulók végtelen-keresése az egyik szál, a másik az újratámadt
katolikus líra. Babits fájdalmas sóvárgása, rabsors-érzése egyre jobban közeledik a
keresett, a vágyott megnyugvás felé. A középkor legnagyobb dómján próbálta ki
erejét s lefordítja úgy, ahogy kevés nyelvre van átültetve. A Dante-ihlet megérésében
talán még sok része van a mult felé nyúló szédületes kultúrának, ekkor még a meta
fizika csak nyugtalanság, de nem biztos tájékozódás. Ez a keresés azonban olyan mély
költői lélekben, mint Babits, egyre jobban érzi a magasságok szélét, egyre közelebb kerül
ahhoz, amit minden nosztalgia, minden sóvárgás mellett és fölött keresett: egyre köze
lebb jut a végtelenhez.

A «soha-meg-nem-elégedés» himnuszától. amit első kötete elé tett, így jut el
Babits a Sziget és Tenger hitvallásához. «Én katolikus vagyok; azaz hiszek a nemze
teken felülálló. egész világnak szóló katolikus igazságban ls - «Hiszek a feleslegben.
Abban, ami túl van családon és fajon; abban, ami túl van a meszelt falakon. Elvégre
lehet élni meszelt falak közt is ; de ez nem katolikus élet. A fal véd; de zár is. Én képe
ket akarok látni a falakon, hogy újra kinyissák elém a világot ... l) - «Ember vagyok,
s hiszek az emberben. Nem is az emberben. Az ember vakon botorkál; de a világ
nyitja és súgja útjait. Az ember primitív lény, de az állat még primitívebb. Nem állatot
kívánok, nem is embert! Többet! S ha néha elfáradok. s az állatot és anyagot irígylern :
ez nem hitem megtörése, csak erőmé, mely semmi, de nem minden ... Derék erő,
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s majd megnyugszik egyszer, de nem fogy el. Hiszem ... Nyugodt kinccsé lesz és örök
haszonná.s

Az egész világ csak egy írógép-billentyűzet,melyen az Isten ujja kopog. Van,
aki égi olajért imádkozik, van aki nem tudja, milyen szóhoz kell folyamodnia. Minden
idetartozás csak a fölsőtől kap értelmet, mert ott vannak a feleletek legégetőbb kér
déseinkre. mert onnan jöttünk, s mindig odavágyunk : «Fa vagyok, lábam a sárba
tapad, de karjaimat már vonja a nap ...»

Ennek a nagy szeretetnek, az igazi Amor Sanctusnak vonzását érzi, amint végig
duruzsol a világon s magával ragad mindenkit, aki le mer szállani lelke mélységeibe
s szembe mer nézni a mélységek titkával, melynek tükrén kirajzolódik a végtelen.

Nem tudta megmutatni azt, amit akart Tóth Árpdd sem, pedig lelke tele volt
finom és fájdalmas szépségekkel.

Egy percem lett vón: megmutatni a
Fenségeset. Az Istent. S már tova
Fordult a fény. És ennyi az egész.

Hamarabb elvitte a gyilkos kór. De minden szenvedésen, egyéni fájdaimon túl
is kereste a végtelent, melynek egy sugaráért olyan sokat szenvedett rövid életében.

Kallka Margit is szeretne belesímulni ebbe a lágy tenyérbe, mely sokat hajszolt
életének meghozná a megváltást. - Sok hiábavaló keresés után ez maradt meg ezek
nek a lelkeknek, akik mégis csak a szépet, az örök harmóniát keresték és valahogy el is
jutottak hozzá. Juhász Gyula már itt is meglátta a természet misztikus fönségében, a
márialelkű búcsúsok egyszerű énekében; őt keresi Kosztolányi kissé kesernyés mosolyá
val rég elfelejtett gyermekemlékei között. Mindegyik valami fényt kér - és hiszem,
kap is - a svégtelen sugarakból.s

Az ellentétnek akart s részben annak is indult katolikus líra itt találkozik ezzel
a szállal. Sík Sándor gyermekesen szelíd ellenverse Ady A halál rokona című versére
már régóta helyet adott a Fekete Kenyér igazabb hangjainak. Harsányi liturgikus
szimbolizmusa már eredésében is közelebb állt hozzájuk, bár világnézetileg még sok
minden választotta el tőlük.

Mécs László és mások költészete szintén otthonosan mozog a végtelenben. Sokan
ugyan még mindig várják az igazi katolikus líra megszületését, s az eddigiekben csak
nemes és szép kísérletet látnak. A végtelenbe-törésnek még mindig nincs meg az az
egyénből kirobbanó, mindent elsodró lendülete, amit Adynál láttunk.

Ennek útját zárja el a divatossá lett eszólamköltéezet» is, mely szociálizmushoz
méltó jelszavakkal tűzdeli tele a lírát. Ezekre a vad énekekre megborsódzik az ember
háta, - akármelyik táborból hallja is őket. Ez nem költészet. De még csak az az út
sem, mely a költészethez vezet. A programm nemes, de nem teszi lírává a szónoklatot.
Sajnos, még a legnagyobb nevek is áldozatul esnek ennek a divathóbortnak, ennek a
majdnem monomániás technika-örületnek.

Ez a kis vázlat nem akar teljességre törekedni. Csak arra szerettem volna rámu
tatni, hogy ama végtelent-keresőhangjainak is megvolt az elődje a mult század meg
csökönyösödött ízlése ellen törő nagyok énekében. Megvolt és meglesz mindig azoknak
szavában, akik önmaguk mélységeit kutatják. Viszont ez a megfigyelés akaratlanul is
csökkenti azok értékét, akik ma divatmajmolásból keresik csak a kifelémutató szála
kat anélkül, hogy lelkük mélységéből csak egy hangot is megzendítenének.
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