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LATSZAT ÉS VALÓS ÁG
TEHETSÉG ÉS SZORGALOM. A nemzedék nem győzte eléggé
elítélni Spenglert, tiszteletlenséggel és tájékozatlansággal vá
dolta, erőltetett rosszindulatot mutatott ki róla. A cáfolathoz
az egész európai kultúrát mozgósította, a könyvtárakból régi
fóliánsokat szedett elő, mesterművekkel fogadkozott és az
örök emberi humanitás végső értékeit emlegette. Azok az if
jak, akiket a huszas évek közép európai olvasótermekben vagy
olasz képtárakban, Avignon tornyai alatt, holland haranglá
bak mentén kultúrális benyomásaik fiatalos lázában ért el a
hanyatlásról szóló kíméletlen diagnózis, heves tiltakozásba
kezdtek, hiszen az ellenérvek ott voltak körülöttük. Folyton
készültek a vészhír ellen, a művelődés érveit cédulázgatták,
hogy bizonyítékaik legyenek a megjósolt nyugati romlás el
len. A baj talán csak az volt, hogy túl komolyan vették a jós
latot, állandó ellenkezésükkel még inkább elterjesztették a
szellem válságának a hiedelmét, a gépiessé vált védekező moz
dulatok közben lassanként már ők maguk is elhitték, hogy van
mi ellen védekezni. Ha a spengler-i rémhír igaztalan volt is,
egyet elért: pánikhangulatot teremtett a szellemi emberek kö
rében, furcsa ostromállapotot kényszerített a kultúra tájaira.
Az írók mindenro készen írtak, mintegy lesben, mintha min
den sorukkal az európai művelődés múlhatatlansága mellett
kellene bizonyságot tenniök. Pontosabban és okosabban dol
goztak ez időtől fogva, lazaságukkal a romlás jeleit terjeszté
nék, ezért hibátlan műveket kellett alkotníuk; úgy viselked
tek, mintha a megvádolt szellem vizsgázna velük. Vigyázva
és gondosan fogalmaztak, a ridegségig ügyeltek a külalakra,
stíluseszményükké vált a műves gyakorlat, alkotó mődszerük

az önfegyelem volt. Egy kicsit mindig feszélyezetten nyilat
koztak, mintha szerepelnének, vagy legalább is döntő tanu
vallomást tennének a műveltség nagy perében. Önbírálatuk
szinte gátlássá fajult, már majdnem merev szabályok szerint
gondolkodtak, felszólalásaikat évszázadok szellemi támogatá
sával végezték. Szabatos és formás munkásságuk védőíratta

kerekült, kultúrális tájékozottságuk féltékenyen tiltakozott a
színvonalsüllyedés legkisebb gyanuja ellen ... Még ma is til
takoznak, érett férfikoruk idején, úgy negyven körül, még
mindig cáfolnak, olykor művekkel, máskor valami bensőséges,

zárkózott, intellektuálisan hagyományhű életformával, konok
hallgatással vagy megvető mellébeszéléssel. Pedig már régen
kisült, hogy hiábavaló; Európa sorsa és kultúrája két malom
ban őrölnek, a civilizáció önmaga sírját ássa, a szellem vi
szont az állandóan fenyegető öngyilkosság szüntelen előesté

jén is elszántan tevékenykedik virágoskertjében. Földrészünk
politikai kísérletei és kultúrális eszmél más és más síkon ke-
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resik: céljaikat, közös alapot nehéz lenne már találni, köny
vekkel nem lehet meggyőzni olyan vádlókat, akiknek fegyver
van a kezükben.

A nemzedék megtartotta a szellemi védekezés médszerét.
Tagjai megszokták, hogy körültekintéssel írjanak, ügyelne"k
arra, hogy ne ismételjék meg önmagukat, de lehetőleg szá
zadokra visszamenőleg irodalmi őseiket se, irtóztak a közhe
lyektől, mindent másképpen mondanak, nehogy úgy lássék,
mintha a művészet kifogyott volna a témából. inkább vissza
felé bonyolítják a regényt s a legegyszerűbb jelenségeket is
jelképekké stilizálják. A szerep, amit a kultúra védelmében
magukra vettek, feszült figyelmet kíván nem bízhatja magát
az ösztönre, vállalója csak kemény tudatossággal felel meg a
feladatnak. Ezek a szerzők inkább bizonygatnak, mint alkot
nak, nem adnak elő, hanem közölnek, teremtés helyett tanus
kodnak, munkájuk szígorúan értelmi jellegű. Pályajuk kez
dete óta állandó készültségben vannak, mintha kétkedő tekin
tetek mindig számonkérnék szellemi tetteiket. Célzatosan
szemlélődnek a világban, egy kicsit mindig anyagot gyüjtenek,
de szakszerűen és módszeresen. Nem nagyon értek rá élni, az
első találka helyett fölolvasó ülésre mentek, az első dadogóan
dagályos és szenvedő novella helyett okoskodó értekezést szer
kesztettek, úgy érezték, hogy szolgálatban állnak, tehát köte
lességet teljesítettek mindenkor, kötelességet középkori fes
tők, magyaros mondatfűzések, .vagy a közönség előtt ismeret
len, mert tehetséges költőtársaik iránt. Képességeiket mérsé
kelt hőfokon tartották, nem engedtek meg maguknak robbanó
kitöréseket, áradó mondanivalókat korlátok közé szorították,
az alkotás lendületét arányok közé fogták. Ha pedig e mérsék
letre nem volt szükség, mert hiányzott a kellő hevesség, szá
mító ésszel, önművelő kitartással hozták létre műveiket. Ez
a tudatos nemzedék nem ismerte az írás kényszerű lázát, mely
elsodorja a tollat, tovaragadja a gondolatot és végtelen utakra
kel a képzelet szárnyán, nem érezte a teremtésnek azt a buja
izgalmát, mely a klasszikus regényírókat és színes elbeszélések
szerzőit, a mult század e forróagyú mesemondóit munkára
zaklatta. Ez a kultúra válságával megfélemlített nemzedék
azért nem engedte szabadjára képességeit, mert attól tartott,
hogy az értelmi ellenőrzés alól kikerült tehetség, könnyen hi
bákat követ el s alkalmat ad a szellem féltve őrzött sáncait
hátbatámadni. Ama boldogabb korok határtalan mestereivel
szemben, akik szinte "testi örömmel" alkottak, e védelmi ál
lásban levő írók az önmegtartóztatás, mértékletesség erényeit
követik - Márar be is vallotta, hogy az írás aszkézis - és
szinte elvonttá párolják egyéniségüket. Művészetük elvükké
válik, ábrázolás helyett jeleznek; de ez már majdnem bölcse
leti munka. Még a meglevő tehetségüket is szorgalommal pó
tolják. S ez nem föltétlenül bírálat velük szemben, inkább
együttérzés. E komor korban, mikor a kultúra a vádlottak
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padján ül és csak dacos áldozatokban élhet, a válságok ellen
vagy a válságok ellenére, az író is hidegebb feladatra vállal
kozik. Imi csak az egyéni érdek vagy a jobb meggyőződés el
len lehet, nehéz a kettő között méltó utat találni, de az encik
lopédista, értékőrző magatartás ideiglenesen talán mégis meg
oldás. Kicsit leverő csupán, hogy Flaubert mondása ma kép
letesen is igaz: "A lángelme nem más, mínt nagyon hosszú
türelem."

Pogdny Ö. Gdbor

KÖNYVEK
VERSESKÖNYVEK

A VERSKöTETEK, melyekről írni akarok,' egymástól függetlenül is
[elentösek ; de jelentőségüket még növeli az a tény, hogy három
egymásután következő lírikus nemzedék szőlal meg bennük, három
nemzedék, mely legalább annyira hasonlít egymáshoz, amennyire
különbözík egymástól. Izgató feladat lenne megkeresni azokat a
központi magokat, idegközpontokat, melyek közösek e három köl
tönél, rámutatni a közöttük fennálló szimbiózis jelenségekre és 
ha már természettudományi fogalmakat használunk - megfigyelni
az esetleges ozmózis-jelenségeket, melyek Szabó Lőrinc és Jékely
között feltételezhetők. Izgató s nem is terméketlen feladat lenne,
de a jelen esetben megvalósilhatatlan, mert Babits verseskönyve
secundér lírai kötet: a téma s nagyrészt a technikai megoldás is már
elöre meghatározott,· természetszerűleg korlátok közé szoritott, ami
a költő számára nagyszerű feladatok sorát jelentette, de az objektív
vizsgála t megakadályozza abban, hogy Jónás könyve alapján meg
mutathassa azokat a jelenségeket, melyek egyrészt Babits és Szabó
Lőrinc (a fiatal Szabó Lőrinc), másrészt Babits és Jékely Zoltán kö
zött fennállnak s így három költő-nemzedéket szervesen összekap
csolnak.

BABITS Jónás könyvét olvasva, az ember felveti magában a kér
dést, mi a magyarázata annak, hogy a lírikusok nagyrésze az ötve
nen túl ösztönösen másodlagos-líraí témák felé fordul. Felületes
és elhamarkodott kövétkeztetés lenne azt állit ani, hogy ezt ihlet
hiány okozza, mert ezek a másodlagos lírai alkotások még intenzi
tásban is gyakran felülmúlják a közvetlen élmény hatása alatt ke
letkezett verseket: Claudel lenyűgöző Dante-ja legalább olyan len
dületes, mint a húsz évvel ezelőtt írt öt óda bármelyike, T. S. Eliot
hatalmas biblikus versei (a Jónás könyve műfajilag leginkább ezek
hez hasonlítható) magasan felülmúlják régebbi lírai alkotásait, s
Babits könyvét olvasva az embernek egy pillanatra sincs ~z az ér
zése, hogy epikus művet olvas. Még azt sem lehet mondani, hogya
bibliai történet ürügy vagy nagyszerű szímbőlum, melyen keresztül
a költő szólal meg; az, aki a Jónás könyvében tétovázik, remeg, töp-

t Babits Mihály: Jónás könyve (Nyugat); Szabó Lőrinc: Váloga
tott versek (Singer és Wolfner); Jékely Zoltán: Új évezred felé.
(Oserépfalvi).
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