
T A N U L M Á N Y O K 

Babits Mihály. 
I r t a : B R I S I T S F R I G Y E S . 

Halálba omlott, megfáradt a l ak ja körül még o t t reszket éveinek és korá-
aak el nem csitult történelme. „Belső ideje" eknult , küldetését befejezte. De 
élete személyes hatása, pályája sugárzása még nem vál t le munkássága ered-
ményeiről annyira , hogy nagysága és jelentősége az irodalmi táv la t tiszta, ós 
nyugodt mértékéhez jutva, a végső értékek arányaival bontakozhatnék ki. Még 
nagyon összetetten, egészben l á t j u k , a kortársi együttélés közvetlenül érzékelő 
és sűr í te t t emlék-hangulatával, a minden elismerést megadó feltétlen hódolat 
és állásfoglalását kereső k r i t ika egymást megvilágít óan tisztító hullámzása 
között , egy korszakjelző irodalomváltás szenvedélyeinek tárgyilagos lá tásunkra 
teherként húzódó ütközéseiben. Ezé r t költészetének, írói munkatartalmának együt-
tes ránk hatásában több és erősebb a szuggesztív elem, a kiválóság és magasabb 
értékűség megérző sejtelme, m i n t a fogalmilag igazolható tudatosí tás . Mintha 
egy monumentális szobor leleplezésének első, igéző pillanatában á l lnánk: tele 
vagyunk a tisztelet és kegyelet áhí tatával , nagy összbenyomást kapunk, s csak 
lassan oldódnak fel bennünk a részletek, hogy megszólaltassák az a lko tás lelkét. 

Babits Mihály munkáiról elsőül vet t benyomás: működésének nagyarányú-
sága. Teljes irodalmi tájkép alakul ki belőle. I rodalmi multunk nagy időinek 
gazdagságára emlékeztető változatosságban ta lá l juk nála a líra, az elbeszélés, 
a regény, az esszé, a műfordítás, az értekezés, a k r i t ika és az irodalomtörténet-
írás sokirányú formáit. Mindez részleteiben éppen olyan műfaji pompakedvelés, 
mint ékesgető formai kultusz, ihlet és tudás, szellem és műveltség, „könnyű 
vers" és bonyolultan összetett emberábrázolás, probléma és megoldás, magyar-
ság és európaiság, esztétikai gyönyörűség és filozófiai gyötrődés, ízlés-kultúra 
és korérzés-votület, — önmagában is egy egész irodalom szintézise. Van benne 
szenvedés és póz, szárnyalás és közömbösség, fenség és kicsi pi l lanat , erkölcs 
és dekadencia, az élmény hajszol t , mesterkélt vágya és színtelen, fakó egy-
szerűség, műveltség-szemelgós és a szellem önélvező öröme, az élet magaszta-
lása s magárabágyadó unalom, alaki bravúr és lelki remeklés, a r t i sz t ikus sza-
vak hang-káprázata és a gondola t mélyére elborultan árnyekolódó hangtalan-
ság, kedvtelő ritmusjáték és eszmék komor szolgálata, versenyfutás a percnyi 
hangulat ta l és megtorpanó levertség a léthangulat örvénylése előtt, — mindaz, 
amit csak fölvethet életéből egy a maga nagy képességeihez hűséges és őszinte 
egyéniség költői ereje és belső küzdelme, hogy kifejezze vele az egész embert. 
Ez az értelme Babits Mihály műfaj i sokoldalúságának. Bárhogy tekintsük is 
a műfajokat , akár úgy, hogy pusztán csak felosztásul, értelmi tá jékozta tásul 
szolgáló fogalmi alapvetéseket látunk bennük, akár úgy, hogy a költészet 
őeformáinak t a r t j uk őket, melyek sajátosan egyéni törvényszerűségük állandó 
megtartásával korszerű változások mindig életszerű sodrában állanak, Babits 
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számára a műfa j történetileg ado t t s tőle elmélyített szerkezetében, tuda-
tosan kényes gondjában teremtő formát, látásmódot, esztétikai s filozófiai 
irány-fogalmat jelöl világképe megalkotására. Ahány műfaj i formája van, az 
mind az élmény stilizálását, a lakí tását , fölemelését jelenti. Ez az uralkodó 
forma-hajlama az értelem fegyelméből táplálkozik s rendkívül nagyterületű, 
főleg klasszikus irodalmi műveltség tartalékával színezi be, magához hason-
lítva szinte intellektualizálja képzelete romantikus ingerlékenységét. A forma 
zár t kényszerében a képzelet így maga is intenzívebb, sürítettebb lesz, tömö-
rebb a stilisztikai lehetősége s bensőségesebben fokozza a gondolati és érzelmi 
feszültséget. így alakul ki a Babits-ver? egyik különlegessége, műfaj-hangulata : 
antik forma-típus hűvös márvány-ragyogásában jelenteti meg a modern lelki-
H'g égő, lázadó k ín já t . Ügy hat , mintha Apolló lant jának antik csendjén 
Debussy nyugtalan, dissonáns vágyódása sóhajtana fel. Van ebben valami 

•bizarrság, de megillető és elfelejthetetlen is egyúttal. 

Ezért nem volt helye Babitsnak, mikor első köteteivel feltűnt. Az ú j 
romantikus irányba nem illett bele, mert klasszikusan h a t o t t a verete. Klasszi-
kusnak sem lehetett mondani, mert belső megjelenése romantikus erjedés és 
forradalmi hagyomány-bontás volt. Az Arany-örökség igézete fogva t a r t o t t a , 
de csak technikailag kapcsolódott hozzá. A Nyugat „negatív" esztétikája 
szűkebb és készületlenebb volt, mintsem az ő európaisága egészen belefért vag\ 
rámintázódhatott volna. így maradt- ő egyéni és magányos, jobban megcsodált, 
mint követett vagy követhető, Ady mellett a legönállóbb és legeredetibb sze-
mélyiség, senkihez sem hasonlítva, önmaga gazdagságán élve, a saját fejlődési 
vonalán rejtett világa küzdő bujdosójaként haladva. Ebben az értelemben 
áll az, amit általánosságban áll í tott magáról: 

Nekem nem volt barátom, 
tőlem mindenki fut , 
társaim elkerültek, 
mint idegen fiút, 
idegent, megvetettet, 
ki mindig mostoha, 
kit senki sem szerethet, 
nem is szeret soha. 
Magányosnak születtem, 
baráttalan vagyok. 

(Egy szomorú, vers.) 

Ez a fejlődés — a második nagy benyomása költészetének — akár költői, 
akár emberi értelemben szemléljük is, a legmegragadóbb ténye és értéke vilá 
gának, különálló, legszebb alkotása. Van ennek a fejlődésnek egy formai és og\ 
eszmei része, mindkettő aztán egymásba fonódik össze. Babi ts egész költészete 
nem egyéb, mint a "szellem és lelkiség drámai kibontakozása az emberi szabad 
ság felé. E ponton lesz költői világa újabb irodalmunk egyik legvigasztalóbb 
magassága. E fejlődés folyamán omlott össze legtöbbször, i t t adott munkás-
sága számára legnyíltabb támadási felületet, dee sokszoros sebvérzés öntükrébe 
fáradtan és szomjasan nézve, idegen és számkivetett a rcá t abban összetörve, 

' szívta fel belőle szenvedése vérét, hogy t i sz tu l t szárnyalásra kapjon, miut Defamr-l 
Richard tikkadt s felüdült madara. O t t folytatta, ahol Vörösmartynak a pro-
bléma terhétől megbomlott a húrja: milyen értékrendben, miben van az ember 
mértéke é-s helye? S az volt a tragédiája, ami Vörösmartvé, hogy akkor vetette 
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fel az egyetemes emberi közösség értékkapcsolatának szerinte vélt szükséges-
ségét, amikor „a népek hazája, a nagyvilág" önmaga rombolta össze a lét 
méltóságát s lett hűtlen azokhoz az eszményekhez, melyeket az emberről alko-
tot t . Az ő hite azonban erősebb volt, mint az ideálok történelmi veresége. 

Babitsnak ez a metafizikus fejlődése, nosztalgiája a szellem és lélek 
uralma felé egészen egyéni módon határozza meg költészete levegőjét s az 
élethez való viszonyát. Erős és sokrétegű, tudós és irodalmi műveltsége inkább 
befelé, a szemlélődés magánya felé fejleszti ihlet-érzéklését, mint kifelé. E szem-
pontból főleg korábbi verseiben a Parnassisták tanítványa, de később feloldó-
dik hideg személytelensége. Éppen ezért élményátélésében mindig van valami 
izgalomnélküli értelmi nyugalom, érzelmi világosság, esztétikai öröm, mely 
mindig tudatosan élvez és gyönyörködik. Az önkéntelen fölhevülés, az exal-
tat io mámora, az életérzés szélsőséges kiélése hiányoznak belőle. Nem dina-
mikus egyéniség. A polgári életmértéket elveti és únja, de viszont nincs benne 
semmi a magát minden korlát alól felszabadító, nietzschei, avagy wildei stílű 
élet hőséből, forradalmi hőfokú lázadójából vagy dacos tagadójából, örülni 
nem tud, aminthogy nevetni sem. A szatírához nincs kíméletlensége, legfeljebb 
csak erkölcsi megrendülése. A. humor önkibékítő bölcseségével sohasem enyhíti 
helyzetét, avagy válságait, de erős ahhoz, hogy vállalja a szenvedés keresztény 
heroizmusát és kesernyés szájízzel tud a kul túra kételkedője és f á rad t j a lenni. 
Nem ismeri és nem szereti a démonit, költészetében kevés, úgyszólván semmi 
a t i tokzatos megvilágítás, az életnek a halálon á t való szeretete, de viszont 
az értelmi kínok sűrűjében, az öntudat kérdéseinek súlyától elfáradva, kedelyi 
leg elhervasztva vágyódik a naivság együgyű igénvtek-nsége és bonyolulatlan 
egyszerűsége, kicsiny középkori kertek ti tkos értelmű virágai u t á n : 

Ö ezek az emésztő pineelángok, 
liogy mint a mécses, lángban egyre rángok. 
s tán ellobbanni nem tudok soha. 
Hogy vágyamat születve már utálom, 
s utálva vágyom; és ha lesz halálom, 
vágyam halálát nem hiszem soha. 

Immár a végtelen vágyára vágyom 
s bár végtelen sok, véges mind a vágyam 
s végesből nem lesz végtelen soha. 
Gyermek kívánnék lenni, tiszta gyermek. 
Kit nem zavarnak semmi bús szerelmek 
s amilyen talán nem valék soha. 

(Vágnak és Sulia.) 

Költői énjének ez az értelmi ellenőrzéstől befolyásolt megterhelése állandó 
gá t ja annak, hogy mindig t iszta érzelmi állapotba tudjon jutni. A gondolati 
jelenlét, ha nem is nyíltan, de rejtett utalásaival mindig elszívja az érzés 
közvetlenségét s az érzelem hangulati folyamába belegyúrja a maga értelmi 
fájdalomanyagát. Ezért költészetének inkább világa, min t melódiája van. 
Versei vésett gemmák, artisztikus ékszerek, cizellált ötvösmunkák, a maguk 
szépségét ragyogtatják, s ezzel bűvölik a lelket, de nincs hangjuk, kiáltá-
suk, robogó vérük, vihartámasztó szenvedélyességük. Minden belülről hangzik, 
de ez is úgy, mint a lélek sóhajának reszketése a gondolat születése pillanatá-
ban. Közvéleményt, tömegindulatot nem tudnak teremteni. Egyes embereknek 
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valók, akik nem cselekedni akarnak velük, hanem látni kívánják magukat ben-
nük, akik a verset nem harcra várják, hanem az élet fölemelésére, az ember-
tisztelet szép szolgálatára, egy megta lá l t nagy pillanat megcsodálására, ma-
rasztaló merengetésére szeretik fogadni. Így szövődik minden versére valami 
önmagát befedő takarás , melyre megadóan omlik vissza a metafizikus nyug-
talanságoktól felzaklatot t sok-sok seb megszaggatott s az tán összekulcsolódó, 
roppant magánya, melyet soha nem tud áttörni. Csak megcsalódott vágya 
romjáig tud eljutni. Aranyra emlékeztet az apatiának ez az önkínzó mono-
lógikus emésztődése. Az ő lelkével rokon ez az állapot. Ezér t menekül Babits 
az ő mélynyugalmú emberi bölcseségéhez : 

Huny t mesterünk! tehozzád száll az ének 

E nemzedék szemének 
gyenge a láng, bár ú j olajok szítják: 
cintányérral mulatnak már a szittyák 
s re j t e t t kincset sejteni r á sem érnek. 

S k iá l tnak: Nincs benne tűz, sem érzés! 
Nem taka r t seb kell, inkább festett vérzés! 
És jönnek az új lantosok sereggel. 
Sebes szavakkal és hangos sebekkel. 

(Arany Jánoshoz.) 

Ennek a lelki berendezettségnek természetes következménye a világnézeti 
öinény fokozódó, küzdelmes, átfogó megtapasztalása. „A mindenséget vágyom 
versbe venni." Az emberi ősi életelem mind feltalálható Babitsnak ebben az 
élménykeretében. De leghatalmasabb és legtöbbet foglalkoztató motívuma, 
lírájának metafizikai alapzongése mégis a sors- és szabadságérzés. A hogy a* 
Babits menekülő vívódása a sors-hit végzetszerűségéből az „élethatalmak" vak 
befolyásolásából felszabadítja magát a katol ikus spiritualizmus .magaslataira, 
s ahogy ennek a lét látásnak az egyetemességében megalkotja nemzeti és emberi 
világképét, az a legmélyebb lelki történet, melyet magyar szellem napjainkban 
megélt. Költészete i t t a legmegrázóbb ós legvonzóbb. Babits i t t muta t ja meg 
egyébként mindig elrejtett , a fájdalom tiszteletével az alázat oltárára emelt, 
nagy emberi szívét. 

Amilyen passzív Bab i t s magatartása a külső világra való visszahatás 
irányában, olyan élő mélységű költői energiája a befelé való elvonatkozás 
képességében. Lírája lélektől ragyog, belső küzdelem hangjától felvert. A versek 
kényes és ékes nyugalma mögöt t a szellem önmagával megvívott harca folyik. 
S ha van lelket felfedő drámai küzdelem, mely emberi magányában is fölemelő, 
akkor Babitsé az. Megtöri a naturalista lírának a végzet-hittel megkötött , pesz-
szimista élethangulatát, a mitikus létélmény babonás, irracionális erőivel 
szembeállítja a hitben megvilágosodó, lelki l á tás ra kinyílt gondolat optimiz-
musát, a szenvedésben magasabb értelmet kereső világnézet keresztény méltósá-
gát. Az Isten-keresés és vágyódás útjának nincs az övéhez hasonló megrendü-
lésből megtérő, hozzá mérhető vándora. Nem a vádoló bűntudat felújuló, komor 
marcangolásai közt bolyong, mint Ady. Emelkedő útja van. A szenvedés 
mirrhájából, a legfinomabb földi anyagból van öntve az ő lépcsője, ezen halad 
fel Isten ellen vívott harca ki fáradt és meddő dialektikájával, immár egy gyer-
mek naiv kedélyével a dantei békesség Istenváró megnyugvása felé: 
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Nem hiszek az Elrendelésben, 
mert szabad vagyok: oly szabad, 
mint a bolond bogáncs a szélben 
vagy vad hozót között a vad, 

„Vezessen Hozzád a szabadság!" 
így kérem olykor aki vár, 
mert nem annak kell az imádság, 
ki Istent megtalálta már. 

(Az elbocsátott vad.) 

Űjabb költészetünkre nagyon jellemző a vallásos ihlet jelentkezése. Az 
ebből fakadó költemények azonban igen sokszor csak ünnepélyes vallásos 
„hűségnyilatkozatok" Babits megharcolt hitének mélységeihez képest. 

Vájjon Babits Mihály költészete, mely Adyéval összehasonlítva a leg-
kevésbbó sem m u t a t j a „a lelkesen élvezett élet" egységét, odaillik, odavaló-e a 
szimbolista líra fogalmába? Vájjon versei, úgy, mint Adyéi, mind és csak „ t i t -
kos értelműek", jelképekben kivirágzó ú j költői mítoszok, érzelmi fűtöt tségtől 
bódult élmény-csodák, melynek ha t á r án már a költői én is sajátmaga szim-
bólumává válik? 

Az Ady költészetével való összehasonlítás eredménye felel a kérdésre. 
Babits éppen úgy, mint Ady, elváltozott lelkiséggel, „kapzsi és hódító 

élmény vággyal" jö t t . Babits azonban már megindulásakor összetettebb hajtá-
soktól és az irodalmi kultúra széleskörű befolyásától telitettebben írt , min t 
Ady. Költeményeinek ihletforrásai, avagy mintái akár a formán, akár egy 
szóképen — különösen pályája elején — mindvégig ra j tahagyják a tudós vagy 
legalább intellektuális műveltség nyomát, melynek asszociációi inkább irodalmi, 
mint hangulati lehetőségűek. Az ő úgynevezett forradalmisága nem is annyira 
érzéstartalma minőségében volt, hanem egyrészt abban a módban, ahogy a 
klasszikus formát vagy általában a formát, a ha t á s ingerlő, idegen varázsa 
kedvéért újra fel támasztotta és használta — Babits a forma erotikusa —, 
másrészt abban a hagyományszakító magatartásában, melynek felszabadított 
kritikai nyugtalanságával nézte az európai s magyar életet. A polit ikában 
nem akadt el, mindvégig megmaradt a gondolat harcosának, független bírálónak. 
Költői érzéke sok mindent á tszűr t és távoltartott ebből a szellemi zsúfoltság-
ból, de nem tud ta a költőben megszüntetni egyénisége alapszenvedélyét: a gon-
dolat hajlamát. Ez a vonása kibékíthetlenül, össze nem olvadóan különül el 
benne a költőtől. Hiába hajszolja, hevíti, nagyít ja az élményt minden terü-
leten: valami belső hasadás, össze nem forrás mindig megmarad a versben; 
csak az érzés, csak az ösztön, csak az intuíció nem tud benne ú r rá lenni, 
tudattalanul is dolgozik a gondolat tudata. Ez a jellegzetes Babits-költeménv, 
mely egy reflexív sugarú gondolatkörkép, de sohasem, avagy igen r i tkán : jel-
kép. A gondolat körképébe aztán be 'van ágyazva a képzelet varázsa elandalító, 
vagy messze kifutó asszociációival, amelyek szétierebélyescdnek a költemény 
szerkezete fölé, nehéz és sűrű képterhükkel lehúzzák a versek gondolat-erezetét 
és szétlazítják az érzés hangulategységét. Sok-sok színfolt szivárványfénye 
ragyog fel az egyes szavak nyomán, de ezek mint különálló ékítés-részlet hat-
lak , elhúzódnak, messze jutnak az ihletfakasztó forrástól, magukban élnek. 
A szóösszetételek is nehezítik az egybeolvadás folyamatát . Megfogóan újak, 
szokatlanok, merészek, de néha van bennük valami keménység, merevség, a 
mai életnek a költészetben eddig még nem használt elemei szerepelnek bennük. 
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olyanok, min tha szó-beton öntvények lennének, nincs költőilog megemésztve 
szerkezetükben a hétköznapi jelentés, idegen szépségek, de nincs hangulat i ára-
muk és melegük. í gy történik az tán , hogy a szimbólum nem tud megszületni, 
csak a zene készül el hozzá a szavak egymást felhangoló ritmus- vagy hang-
játékából. Legt isz tábbak Babits szenvedés sugallta- és tájversei. Nem kísér t ben-
nük az asszociációk képoldó hullámzása, szilárdak, zár tak, a melankólia szelíd 
bársonya — egy kultúrember bána tának mély levertségével — simul végig 
raj tuk, mint a z őszi holdfény a. klasszikus szobroknak a történelem éjszakájá-
ban fölfehérlő szépsége fölött . Adynál ezzel ellentétben egyszerre kész a szim-
bólum. Az asszociációk közt van ugyan távolság, de nincs hangulatszakadék, 
s mindig betölt ik a vers pompás szerkezetét. Minden szó, kép a szimbólum 
érzelmi t a r t a lmába f u t össze, a vers fölött nem lebeg a babitsi gondolat-
keselyű, mely időnként le-lecsap s föltópdesi a vers lolki szőttesét s meglopja 
szívét. A szimbólum zavartalanul fejez ki mindent. 

Babits maga is megvallotta költészetének Advétól való eliitő vo l tá t : 

Mégis vérek vagyunk mi ketten, 
Bár ellentétek, együt t eggyek. 

(Adu Endrének.) 

Babitsnak nemcsak alkotó erői, hanem alkotó módjának fejlődése is ú t já-
ban voltak annak, hogy szimbolikus költővé alakulhasson ki. Munkássága 
ugyanis két problémakörre tagozódik szét. Pályája első korszakát a hogyan? 
foglalkoztat ja . A Levelek írisz koszorújából, Herceg, hátha megjön a tél is, 
Recitativ-kötetek a formaalakítás jegyében állnak. Babits formaképzelete 
mesterkélteéggel csakúgy, mint kápráz ta tóan könnyed ügyességgel majdnem 
minden versalkatot mintaszerűen felhasznál, óklasszikait, nyugateurópait , sza-
bad verset egyaránt . Játszik ós elbűvöl. Érzik r a j t a , hogy önmagát élvező, 
a tartalomtól elkülönülő forma-gyönyöre van. E z t az alaki élményét gazda-
g í t j a a szavak különleges versszolgálata. Sok, igen sok szava van. Mind fonto-
sak. versértékűek, nem a beszélt nyelv tartalékából valók, a stílus drágakövei 
ként csillognak a r i tmus hangfelszerelésében. Nehéz, nem is szabad őket belső 
jelentésük elszigeteltségében tekinteni, avagy értelmezni. Hallani kell lüktet;'' 
süket, amint lebegő hangtestükkel beleolvadva a r i tmus idomaiba, dobogta t ják , 
színezik a vers zenéjét. 

A Béke és háború közt c. versciklus, majd a Nyugtalanság völgye, a 
Sziget és tenger, az Istenek halnak, az ember él. különösen azonban Versenyt 
az esztendőkkel kötetek már vál tozás t jelentenek. A hogyan? helyébe a mi? 
lép. A formák izzása kezd kihűlni, valami nagy-nagy egyszerűség és csendesség 
vá l t j a fel a korábbi ritmus- és hangpompát . A szavak is megkevesbednek, 
színtelenebbekké válnak, szinte az élő beszéd modorához közelítenek. A kép-
köntös ragyogása elmarad róluk, csupán anyagi díszük lesz: a t iszta emberi 
hang. Mindinkább előtérbe nyomul a tartalom, a mondanivaló jelentősége 
A vers már nem több, mint zárt formaisággal való lekötése, érzékítése az 
élmény gyorsan t űnő bensőségének. 

Ez a probléma-váltás egyéb elváltozással is já r Babits alakulásában. 
A „hogyan?" szakában ingerül, benyomásul a pillanat hol lázadó, hol nyűg 
ta lan , hol hagyományokat törő és bontó hevülete áll. A „ m i ? " idején azonban 
már nagy élmények jelentkeznek, melyekkel együtt már érték-eszmények világol-
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пак íel költeményeiben. A. világot tárgyi rendben kezdi látni s egy kialakult 
világnézet , értékválaszoló" ál láspontjáról felel az életnek. A forma klasszikusa 
belső helyzetet vá l t : a gondolat klasszikusa lesz. Szimbolikus költőnél ez a 
hullámvonalú fejlődés aligha lehetséges. Viszont Babitsnál éppen ez adja. a 
kulcsot költői jelentősége meghatározásához. 

Igen, a költői érték! 
Újabb irodalomesztétikánkban és kritikánkban a költői értékelés egészen 

egyoldalúvá vál t . Foglya le t t az irodalom stílus- ée nyelvromantiká-jának s ő 
maga is csak a nyelvet vette az értékelés döntő alapjául. Versforma, kép-
zelet, egyéniség, alkotás, szerkezet kritériumai meglazultak vagy eltűntek, 
a kritika neim mfiismerés és értékszabás, hanem csak vallomás a mű egész 
benyomásáról s így valahogy kiemelkedett a történetiség hely- és időkapcso-
lataiból. 

Babitsnál a költői értékelés szempontjai nyilvánvalóan adva vannak. 

Első igazi jelentősége a forma. Szerkezetben nem mindig szerencsés. 
A forma és t a r ta lom Arany-hagyományát egyoldalúan felbontotta. Egyik nagy 
értéke, hogy a magyar nyelv alaki képességét fejlesztette, felfokozta. Ide kap-
csolódik műfordítói, múlhatat lan érdemű munkássága. Külön tanulmány tisz-
teletére méltó az a teljesítménye, amellyel a mai nyelvíz életközelségébe hozta 
minden eredeti sajátosságával az antik drámairodalom, Shakespeare, Goethe, 
Dante, a nyugat i lírai költők műveit s ezzel irodalmi életünk általános vona-
lát megnomesítette. Legnagyobb műfordítói remeklése azonban az Amor Sanc-
tus. Filológiában, művészetben, nyelvformai teljességben és irodalmi hiánypót-
lásban i t t ado t t legtöbbet. Műfordítói irodalmunk e kötettel ju to t t fel ismét az 
Arany-hagyomány oromzatára. 

Mint köl tő a nyelvesztétikai elemeknél mélyebb és egyetemesebb területen 
kap jelentőséget. Babitsot az az egész lelki mód a v a t j a költővé, ahogy a mai 
emberi jelentőséget kifejezi. Nem vátesz, nem jós, nem próféta, hanem az örök 
emberi korszerű megszólaltatója. Nem való mindenkinek, nem lesz olyan ál ta-
lános népszerűsége soha, mint Adynak. Költészetének teljes élvezetéhez kell, 
hogy lelki vonásaiból, válságaiból legyen valami bennünk is. Igen magas élet-
írás színtáján szárnyal költészete, s ez zavarja a közvetlenséget a z író és 
olvasója közöt t . Mintha ő maga emelne közbe távolságtar tó gá t a t akár elefánt-
csonttoronyból, akár ar isztokrat ikus műveltségéből, akár problémáinak néha 
fanyar levegőjéből vagy alig utánaérezhető egyéni tartalmából. Mindegy, de 
megvan 

A regényíró Babits nem emeli különösebben a művészi értéktöbbletet 
Babitsban, a költőben. Regényei, novellái pá lyájának oldalkihajtásai, erős 
lélektani feszültséggel, de meghajszolt , elgyötört képzelettel s koringerű eszmei 
bonyolultságokkal túlságosan megterhelt és egyenetlen műformák. Alakrajzaiban 
vannak ki tűnő részletek. Legjobb ezirányú tehetségével talán a Timár Virgil 
]iá t í r ta meg. Csak az a kiütköző belőle, hogy személy rajzainak részleteiben 
nem fegyelmezte tol lát fölösleges realizmusa. 

A köl tő lelke gondolati elemeit önállóan bontakozta t ják ki esztétikai és 
bölcseleti tanulmányai. Babits, a gondolkodó, nem tudni, hogy valamikor nem 
a legnagyobb fejezetet kívánja-e a maga számára eljövendő életrajzában. Kát. 
hogy e téren túlságosan alkalomszerű s töredékes volt a munkássága, s neiu 
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fejlődött rendszerré. Egyetlen könyve: Az európai irodalom története, az mely-
nek alapvetését a bergsonizmus elvisrge szerint végezte, mindenhol érvényre 
ju t ta tva azonban vele szemben a maga féltve őrzött intellektualizmusát. 

Tanulmányainak értékét ezek frissesége, újszempontúsága hordozza. Va« 
bennük bizonyos esztétikai szabad szemlélet, mellyel nem egy ponton szakít 
irodalomesztétikánk múltjával, de sokszor megmozgatja a megállott felfogáso-
kat s egy-egy írót értéktörténetének ú j állomásához vezet. Minden kor eszté-
tikusa a maga képére alkotja meg új ra a maga irodalomlátását. Babits is. 
Az ő látásmódja lélektanibb, problémaállít ásókra hajlóbb, elemzőbb, do viszont 
megállapításaiban vitathatóbb s nem egyszer nyugtalanítóbb, mint ami-
hez talán szokva voltunk. Ebben segítségére van az esszéistának a költő, aki. 
a maga lelkének alkotó titkait , mélységeit kívánja föllelni mások teremtő pil-
lanata és ú t ja feltárásában. Bizonyos, hogy esszé-stílusunkat dia'.ektikusabbá 
bonyolította, a szépérzós kategóriáját a jellegzetesség felé tágítot ta , kritikai 
irodalmunk horizontját európaiabbá tet te. Mindenképen ú j esztétika olveit hir-
dette. Azonban csak első részéhez érkezett el: a megindító harcig. Tovább nem 
ju to t t . Maga is érezte, hogy esztétikai problémáira költészetével teljesebben tud 
felelni, mint elméletével. 

* 

Nagy költő élt köztünk! Talán az utolsó abból a mindinkább ritkuló, 
előkelő nemzedék-fajtából, mely a klasszikus világ nemes és tiszta érték -
eszményeiből a lkot ta meg a költészet magasabbrendü szellemét. Utoljára ragyog 
fel az antik emléksugár egy meggyötört, kimerült magyar szoborarcon, vers-
sorok márványpompájú portikuszain és ékesmívü strófák leheletfínomság« 
ívein, hogy még egyszer felfedje és megvilágítsa a vers lelke mélyén elrejtőzá 
s megsóhajtott szépséget az emberről ós az életről, melyből neki csak „az 
álom" jutott . Babi ts Mihály az t gondolta: 

Nincs szem, amely szememben 
a lelket lelje meg, 
szív, mely setét szívemben 
lakozni nem remeg. 

Tévedett. Van. Azoknál, akik sohsem tudják eléggé meghálálni neki azt, hugy 
felékesítette és gazdagabbá tette a világot. 


