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A költészet örökletes 

 

Kezdetben vala a népköltészet. 
Mindig akad valami, amivel szemben védtelen az ember. Az 

ember – az egyén, a nemzet, az emberiség. Ki van szolgáltatva a 
saját múltjának, amely homályba vész; m 

Márpedig az ember, aki tudja, hogy örököl, nem értheti meg 
magát az öröklött dolgok ismerete nélkül. Ki van szolgáltatva 
munkájának, mely nélkül nem lehet élnie; szerelmének, mely 
nélkül nem lehet megmaradnia; és ki a jövőnek is, amely előbb-
utóbb lemond az egyén szolgálatáról. 

Védtelen, de nem tehetetlen. A védtelenség egyszerre a tenni 
akarás. Az ember, míg nem volt ideje földeríteni, kitalálta a 
múltját. Szépen, mert szépet akart örökölni. Félt a medvétől: 
megjátszotta előre a vadászatot; igazából elvégezni aztán könnyű 
volt; ugyanis ő közölte a játékszabályokat. S nyilván az az erősebb, 
aki a játékszabályokat alkotja. A munkának is lelkére beszél szép 
szavakkal; a megmaradásra helyettesítőkről gondoskodik; a halált 
úgy siratja el, hogy utódai se nyugodjanak bele. Hosszú ideig 
kikerülhetetlen tüzes mennykő a villám, de aztán simán 
elraktározható az anyaföldben. A nap, a legfőbb isten képletekbe 
költözik.  

Ez a kettőség a teljes igaz. Hiszen mindig akad valami 
megtagadhatatlan és eltagadhatatlan, amit a logikai ítélet csak a 
képzelet segítségével varázsol elviselhetővé. 

Az ilyen tág értelemben vett népköltészet és az egyéni 
műalkotás között voltaképpen a gyakorlati kivitel különbsége 
létezik csupán. A logika előtti szakaszban hiányzott a bizonyíték, 
a logika utániban a megnyugvás. Egy ponton mégis kibékíthető a 
kettő. Hallgassuk meg e két sort: „Kettős szárnya van a marti 



fecskének, Jobb a lánynak, jobb, mint a menyecskének.” Ha ezt 
ismert szerző írja, kész az ítélet: önkényes képzettársítás. Így 
azonban nyugodtan követelheti magának az igazság kiváltságait: 
szépsége jogán, örökletes szépsége jogán, mert a szépségnek is 
van múltja, vannak tapasztalatai, van ideje lemondani minden 
fölöslegesről.  

A költészet örökletes gyógyír; a népé különösen. 
Mindig akad valami, amivel szemben védtelen az ember. S 

amíg akad, addig van költészet is. 
(1969) 
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