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MORALITÁS HÁROM FELVONÁSBAN 

SZÉLJEGYZETEK BABITS BESZÉLGETÖFÜZETEIHEZ 

A tények ismertek. Ezért igen röviden. Az első baljós előjel, 
a sípoló, nehéz lélegzet 34-ből való. 37-ben fulladássá fokozó-
dik. Ekkor állapítják meg a gége daganatot. 38. február 5-én kér 
Balázsáldást a városmajori templomban. 8-án fogalmazza írásos 
kérdéseit Niessen professzorhoz a műtét esélyeiről és veszélye-
iről. 10-én reggel esik át az egy és negyedórás operáción. 
Aznap - műtét közben - kezdődnek a feljegyzések. A kény-
szerű - fizikai - némaság májusig tart. Lapokra és füzetekbe 
rögzíti beszélgetéseit. Ez az első felvonás. Ezalatt és ezután — 
több hullámban — besugárzásokat kap. Átmeneti javulás után 
40 őszén támad a betegség. Az újabb némaság két hónap — 
október közepétől december közepéig. Ez a második felvonás. 
Az utolsó fázis 41 tavasza-nyara. Csak időlegesen veszíti el 
hangját. Április 10-ről való a kezdő feljegyzés, augusztus 3-ról, 
az utolsó előtti napról a végső. Ez a harmadik, a katartikus 
felvonás.1 

Közben, a három felvonás alatt és a szünetekben is sűrűsöd-
nek körülötte a jelképek. Olyanok, amelyek egyéni veszélyez-
tetettségét az ország veszélyeztetettségével, magányos betegsé-
gét a szellem betegségével, néma küzdelmét a kultúra küzdel-
mével azonosítják. Az első felvonáshoz az Anschluss a háttér. 
Kívül a határra érkezett a barbárság, belül fogalmazzák az első 

« 

' A dolgozathoz a Babits Mihály beszélgetőfüzetei című kiadványt és 
Belia György előszavát és jegyzeteit használtam: Innen valók a pontos 
adatok is. Bp. 1980. 
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taji törvényt. A második felvonáshoz a nagyrészt leigázott 
Európa a háttér. Kívül a lángoló világ, belül az erkölcsre és 
értelemre hulló áthatolhatatlan homály. A harmadik felvonás-
hoz a keleten is fellobbanó háború a háttér. Az ország hadba lé-
pése és az elboruló horizont. Közben — csak néhány nappal az 
operáció után — műsort ad verseiből a rádió, összefoglaló 
jellegűt. Az induló nyugtalanságtól a záró bölcsességig, a kez-
det termékeny elégedetlenségétől a vég feszültséggel teli bele-
nyugvásáig terjedőt. Szinte spontán módon készül a szintézis. 
A néma betegágy körül a legkiválóbbak gyülekeznek. A Park 
szanatórium, a Logodi utca vagy az esztergomi Előhegy szel-
lemi központtá lesz. Kisugárzása és vonzereje van. A személyi-
ségtől és jelképtől, a személyes jelképtől és a jelképes személyi-
ségtől kapja. Ez teszi perifériából centrummá. Mint egykor 
Weimart vagy Jasznalja Poljanát. 

A drámában két küzdelem is folyik. Egy kevésbé lényeges a 
hit és ész, és egy lényegesebb a test és lélek között. Az elsőben 
közvetítés is van. A második végsőkig kiélezett. A három 
felvonás e harc kibontakozása. Az első küzdelem szintézissel 
végződik, a második győzelemmel. A lélek győzelmével a test 
fölött. 

A hit és ész a gyermeklétet és felnőttkort is jelenti. Az 
elsőben a tiszta naivitást, a másodikban az érett kételyt. Erről 
szól a Balázsolás, ez a baljós remekmű, egyik az utolsók 
között. Persze az érett kétely a valóság, a tiszta naivitás a 
nosztalgia. De egyik sincs önmagában. Inkább egymáshoz 
közelítve, kézenfogva-összefonódva. Külön mindkettő a fegy-
verletétel eszköze lenne. A lélek kapitulációja a test előtt. 
Együtt a szellem erőtartalékai a mitologikus küzdelemben. A 
naiv-gyermeki hit pőrén infantilitás. Innen van a viadalhoz 
szükséges erőn. A felnőtt-érett kétely pőrén illúziótlanság. Túl 
van a viadalhoz szükséges erőn. Az első gyermek, aki sohasem 
éri el a felnőttlétet. A második felnőtt, aki végleg elvesztette a 
gyermeklétet. De itt elért felnőttségről és megőrzött gyermek-
ségről van szó. Megérlelt tisztaságról és megtisztult érettségről; 
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kétellyel mélyített hitről, hittel keményített kételyről.2 De 
megjelenik mindkettő tiszta cselekvés formájában is. A Balázs-
áldás a naiv, tiszta hit mozdulása; a Niessenhez írott levél a 
racionálisan mérlegelő kételyé. Az orvosokkal való konzultáció 
az ész síkján kutatja az esélyeket; a lelki atyával való konzul-
táció a hitén. De nem érdemes kihegyezni az ellentétet. Mind-
kettő beletorkollik a személyiség megerősítésébe a megpróbál-
tatás előtt. A lelket támogatja a testtel vívott küzdelemben. 

Mert ez a dráma centruma. Ettől misztériumjáték. Szenve-
déstörténet. Félreérthetetlenül egyéni, modern, intellektuális 
passió. De inkább moralitás. Két princípium, egy égi és egy 
földi, egy jó és egy rossz harca. Kiáltó allegóriákkal és evidens 
tanulságokkal. De csak a tanulságok evidensek, az ellentétek 
nem. Ugyanis test és lélek nem egyszerű szembenállás, hanem 
bonyolult összefonódás is. A tét nem tisztán az egyik győzel-
me a másik felett. Ha a test gyengül, a lélek nem biztos, hogy 
erősebb. Talán a testtel együtt maga is gyengébb lesz. Erősíte-
nie kell, hogy legyőzhesse. Nem engedheti elbukni, hogy maga 
diadalmaskodjon. A két őselv nem külön van, hanem együtt. 
Az emberi lét két lehetősége. A lélek a tisztán emberi, humá-
nus variáció. A test a nem tisztán emberi, animális variáció. Itt 
torkollik az utolsó három év intellektuális-morális drámája az 
egész életmű gondolati összefüggésrendszerébe. És rácsúszik e 
költői antropológia tartósan érvényes alapgondolataira. Hogy 
az ember a két ellentétes, de azonos központból sugárzó von-
záskör között döntve-választva valósítja meg vagy vetéli el 
szellemi-erkölcsi önmagát. De ez a lelki-testi, humánus-animális 
alternatíva csak az első lépcsőben, kiindulópontjában antropo-
lógia. A második lépcsőben, végpontjában már történetfilozó-
fia. Mert az individuum választásából-sorsából a kollektívum 
választására-sorsára is érvényessé válik. Ez éppen ebben az 
időben lesz világossá. Csak példaképpen: a faj a vér közösségén 

2 A Balázsolás értelmezéséhez használtam Németh G. Béla tanul-
mányát: Л szenvedés verse. (It, 1975/2.) 
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alapuló, testi-animális elv és összetartozás; a nemzet a kultúra 
közösségén alapuló, lelki-humánus elv és összetartozás. A dön-
tés-választás, önmegvalósítás-önelvetélés alternatívája itt is lét-
rejön. És fel is villant egy érdekes összefüggést. Ez az egész 
moralitás három évében és három felvonásában egyre fonto-
sabbá válik. Az egyén és a kollektívum küzdelme fokozatosan 
összekapcsolódik. Az én reprezentatívvá lesz. Innen kap sajátos 
fényt az egyre tudatosabban vállalt prófétaszerep. 

Test és lélek összecsapása már a kezdetnél ott van. Az 
Iliászról ad elő a rádióban, amikor feltűnik az eltorzult hang. A 
szellem magasra száll, a fizikum botladozik. A lélek az európai 
hagyomány forrásait és saját eredetét kutatja. Erőt merít a 
gyökereknél. A test a szétesés-elmúlás kezdetét jelzi. Gyengesé-
get mutat a követésben. Később még hangosabbak a jelképek. 
Az intellektus éberen figyel. Gyűjt és reagál. A szervezetben 
kihunynak az életet biztosító mechanizmusok. 38 februárjától 
nem tud lélegezni. Kanülön, a gégébe épített fémcsövön kapja 
az élethez szükséges levegőt. 40 decemberétől nem tud enni, 
szondán, a gyomorba épített gumicsövön kapja az élethez 
szükséges táplálékot. Idegen eszközökkel életben tartott, erőt-
len test. Saját tartalékaiból lobogva égő. erős lélek. 

Ezt mutatja az alkotó munka is. A művét után, friss sebbel 
a torokban, elakadó lélegzettel, fulladás rémétől kísérve, kis-
gyereknek alig elég táplálékon, éhezéstől gyötörve dolgozik 
életműve összkiadásán, és a helyzettől nemessé avatott, élet- és 
szellemmentő hiúsággal figyeli a rádiót. És a megpróbáltatás 
előtt, alatt és után készül a nagy művészi-erkölcsi számadás, a 
prófétalét költői hitvallása és megkérdőjelezése, fenséges apo-
teózisa és groteszk tragikomédiája, a Jónás könyve. 37-ben. az 
első krízis előtt, de már közel hozzá a kezdő sorok. 38-ban, az 
első krízis után, de még közel hozzá az egész mű. És 39-ben 
régi krízis után és új krízis előtt, percnyi pihenőben, már 
gégekanüllel, de még gyomorszonda nélkül, a megrendítő záró-
fohász, Jónás imája. Utána már csak néhány vers. Például: egy 
kicsit korábbról a Lelkem kiszáradt mezején szomorú szerelmi 
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búcsúja; a Hajnali szürkület félálomban gyötrő víziósora; az 
Ezerkilencszáznegyven és Talán a vízözön apokalipszisa és a 
Világon való bujdosásaimnak félbemaradt számvetése, a test 
meggyötörtetésének szakadozott soraival, amely a beszélgető-
füzetek töredékeivel mélyen rokon. A közvetlen reagálás teore-
tikus műfaja, az esszé az utolsó időben szinte fontosabb. Az 
elméleti elrendezés-mérlegkészítés iránt megnő az igény. Nem-
csak összefoglal az új helyzetben, szenvedéstől gyötörtén és 
összeomlástól félve, egyéni sorsot és közös sorsot egymáshoz 
közelítve, de tisztáz is. Az összefoglalás gesztusából születik a 
Curriculum vitae, az Itália és Pannónia, A magyar jellemről. A 
tisztázáséból a Karinthy, a Pajzzsal és dárdával, a Háború 
háborúja. És az azonosulás felemelő érzéséből, a világ betegsé-
gén, az ország betegségén és a saját betegségén való töprengés-
ből a Gondolatok az ólomgömb alatt.3 Közben pedig, a fel-
jegyzések két utolsó fejezetével, a moralitás második és harma-
dik felvonásával párhuzamosan készül az utolsó mű, az 
elannyira jelképes Oidipusz-fordítás. 

Utazás a gégefőm körül 

38. március 22-én, hat héttel a műtét után Karinthy látogat-
ja meg a szanatóriumban. Gondol rá korábban is. Jó ómenként 
üdvözli.4 Betegsége és gyógyulása, pokoljárása és megtisztu-
lása, főképpen pedig az alvilági vándorlás remekbe sikerült 
krónikája, az Utazás a koponyám körül példa számára. Karin-
thy öt hónap múlva már nem jó ómen. Augusztus végén halott. 
De a párhuzam magától kínálkozik. Két szenvedéstörténet a 
harmincas évek második feléből. Két számvetés életről, halál-
ról. élet szülte és halál érlelte bölcsességről és etikáról. És két 
irodalmi remekmű is. Persze merőben másfajta. 

3In: Babits Mihály: Esszék, tanulmányok. Bp. 1978 1938- 39-és 
40-bó'l. 

4Beszélgetőfüzetek. I. 559. 
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39-ben írja a Karinthy-esszét. Ebben készül a spontán, végig 
nem gondolt párhuzam. Tele morális igazságokkal és műfaji 
tévedésekkel. A morális igazság a halott barátban teljesedni 
vélt, magával szemben támasztott igény. Éber öntudattal járni 
az Infernót; kívülről nézni a kínokat. A tények birodalmának 
esetleges véletleneivel szembeszegezni a logika birodalmának 
szükségszerű törvényeit. Ez látszólag Karinthy dicsérete, lénye-
gében önmaga elmarasztalása. Az kiemelkedett a pokolból, ő 
benne maradt. A halott elemezte a tényeket, az élő együtt 
vonaglott velük. Ott figyelte a lélek a testet, itt rabjaként 
szenvedett. Az egykori társ az örök ráció magasából nézte az 
idegek pillanatnyi gyötrelmét. Az itt maradt élő az idegek 
pülanatnyi gyötrelmében nosztalgizálta az örök ráció magasát. 

A műfaji tévedés a morális igazságból fakad. A saját maga-
tartást mérlegelő könyörtelen igény, az önmegítélés meg-
kerülhetetlen kötelessége téveszti össze a megélt élményt és 
megformált élményt. A mai szenvedés triviális jelenét a tegnapi 
szenvedés művészi ábrázolásával. Esztétikai kérdésekben nem 
szokott tévedni. Ez most sem magából az esztétikumból fakad. 
Hanem esztétikum és etikum összekeveréséből. Abból, hogy az 
etikai ítélet a legfontosabb. Ez rétegződik rá az esztétikai íté-
letre. És annak törvényeit saját törvényeihez igazítja. Ő is 
törekedett, hogy elválassza a kínt és a kín megfigyelését, a 
beteg testet és a beteg testet őrző ép lelket. Vereségélménye 
volt. Ezért hitte el Karinthynak, hogy neki sikerült. Nem vette 
észre: ami neki jelen, annak emlék. Ami itt még élet, ott már 
irodalom. Pedig ki tudta volna jobban, hogy az irodalom ugyan 
az életből lesz, de nem azonos vele. Nem a most élt életből 
születik spontán módon, hanem az egyszer megélt, most már 
szemlélt életből, tudatos módon. Az irodalomban megjelenő 
élet már irodalmias élet. Éppen a jelent győzi le, mert múlttá 
teszi; a triviálisát győzi le, mert megemeli; az egyszerit győzi le, 
mert törvényszerűvé avatja. De az erkölcsi töprengéssé lett 
fizikai szenvedés ideje nem az esztétikai mérlegelés évada. Nem-
csak a művészetelméleti hajlam gyengül benne, hanem a vib-
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ráló artisztikus érzékenység is. A kritikust elnyomja a vallo-
mástevő. A műitészt a moralista. Az esztétikai biztonságból 
etikai kétely lesz. Az irodalmi bírálatból erkölcsi dicséret. 
Mindig volt rá hajlama. De a pokoljárás megváltoztatta a hang-
súlyokat. Magát ítéle, nem a művet. 

Pedig nem morális különbségről van szó, hanem irodalmi-
ról. Karinthynál nem az erkölcsi-emberi tartás más, hanem az 
élményhez való viszony és az irodalmi végeredmény. Ott 
elmúlt szenvedésről van szó, itt jelenlévőről. Az higgadt elmél-
kedés a megtörténtről, ez vegetatív reflexió a most történőről. 
Az Utazás a koponyám körül bölcseleti-irodalmi mérlegelés, a 
beszélgetőfüzetek szellemi-fizikai együttrezgés. A filozofikus 
író tisztán eltávolító, epikai szituációt hoz létre az egykori 
megpróbáltatásból. A moralista költő kínosan együttrezgő, alig 
Urai szituációt hoz létre a mostani megpróbáltatásból. Persze 
kifejezéskényszer mindkettőben működik. De az egyik a kiírás 
és az általa való megszabadulás, az etikai elszámolás pszicho-
lógiai és irodalmi kényszere. Belülről a személyiség önregene-
ráló ösztöne mozgatja; kívülről a művészi megörökítés szán-
déka vonzza. A másik a némaság testi-lelki, az önnyilvánítás és 
a kommunikáció elemi-egzisztenciális kényszere. Belülről a 
parancsoló szükség önfenntartó ösztöne mozgatja; kívülről a 
kapcsolattartás humánus létkérdése vonzza. Ebből következik: 
Karinthy írása tudatos mű, megformált, irodalmivá tett, eset-
legességében átalakított életanyag. Babits feljegyzéssora nem 
tudatos mű, megformálatlan, irodalmilag érintetlen, esetleges-
ségében megőrzött életanyag. Az első irodalom, amelyben ér-
ződik még az élet melege. A második élet, amelyben érződik 
már az irodalom lehetősége. Az túl van a formáláson, már 
szilárd törvények szerint elrendezett művészi kozmosz. Ez 
innen van a formáláson, még közvetlen spontaneitással mozgó 
életszerű káosz. Ott a befejezettség, a lezártság dominál, a 
mozdulatlanná örökített egykori mozgás. Itt a folyamatszerű-
ség, a nyitottság dominál, a jelenlévő, mostani mozgás. Az 
alkotói én előtérben mindkettőben, de másfajta alkotói én. Az 
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agyműtét tegnapi énje már fiktív, költői én. Magához méri a 
világot, és a világhoz stilizálja önmagát. A gégeműtét mai énje 
tényleges, személyes én. Nem mérlegeli a világot, nyersen-for-
mátlanul adja önmagát. 

Ebből adódik minden különbség. Karinthy „utazása" re-
gény. Méghozzá — bármennyire is meghökkentő — hagyomá-
nyos formájú. Nem témájában, hanem típusában. Elsősorban a 
személyiség fejlődéstörténete, ahogy a világ hatására alakul. 
Másodsorban a világ fejlődéstörténete, ahogy a személyiség 
hatására alakul. Erziehungsroman, a legnemesebb fajtából. Leg-
feljebb a meditativ hajlam közel viszi a bölcseleti regényhez, 
amihez mindig is volt vonzódása. És legfeljebb a személyes 
minőség közel viszi a konfesszióhoz, amihez ugyancsak mindig 
is volt vonzódása. Az ész feldolgozta élmény megörökítésre 
szánt teleológiája hozza létre. Ez szüli a kettős jelleget. A 
vallomást a halállal való szembenézés emléke kényszeríti ki. 
Mintha a „nem ismert tartományból" most először „térne meg 
utazó". Nem hallgathat a látottakról. Ez a nevelődési regény 
lírai magja. A meditációt az elkerülhetetlen következtetések 
kényszerítik ki. Mintha először adatott volna meg a „halálon 
innen, életen túl" való elmélkedés lehetősége. Nem hallgathat 
az eredményekről. Ez a nevelődési regény filozófiai magja. 
Szűkszavú remekmű. Az önelemzés feszítőereje lendítené, de a 
forma fegyelme visszafogja. Megfékezi az alkotói alkatból 
szigorúan következő önirónia. Nem enged sem patetizálást, 
sem heroizálást. A tragikusat groteszkbe hajlítja, a líraiságot 
malíciával oldja. A forró, triviálisan humánus, nem eltávolított 
exkluzíván literátus élményt aláveti a formálás kegyetlenül 
tárgyias műveletének. így lesznek a betegségre jellemző rémü-
letes tünetekből a nagyepikára jellemző baljós előjelek. Ame-
lyek nem a fizikai krízis közeledtét jelzik, hanem a pszicho-
lógiai alászállás elkerülhetetlenségét sejtetik. A fokozódó testi 
leépülés az irodalmi bonyodalom sűrűsödésévé válik. És az 
életmentő műtétre az Inferno mélyén kerül sor, amely itt nem 
sötéten gomolyog, mint reménytelen végállomás mitológiai 
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képzetekben, hanem fehéren csillog, mint műtő a modern 
gyógyintézetekben. A virtuóz sebész pedig a sors embere. A 
kegyetlen véletlen tanulságos szükségszerűséggé alakul. A 
stockholmi operáció visszfényében másképpen csillog az egész 
életmű. Baljósan determinálttá lesz, nagy megrázkódtatásokkal 
és pokoljárások hozamából keletkező újjászületésekkel. Her-
bert Olivekrona, a tényleges svéd agysebész, aki kivágja most 
az író koponyájából a daganatot, Olsin Iijővel azonosítódik, a 
képzelet szülte finn orvossal, aki az író hőse nyakában egyko-
ron elvágta a halálfélelem idegét. Az egykori, fiktív metszés 
ott, az irodalom teremtette drámában az író alkotta hős meg-
váltásához-megtisztulásához vezetett. A mai, valódi metszés itt, 
az élet teremtette drámában is az író-hős megváltásához-meg-
tisztulásához vezetett. Persze már az irodalmivá formált író-hős 
megváltásához és megtisztulásához. Esetlegességtől létrehozott 
életkatarzis ez, amiből a formálás csinál sorstól létrehozott 
művészi katarzist. Irodalom a javából. Személyesen hitelesített 
epikai remeklés. A megfigyelés millió apró finomságával és az 
elmélkedés millió bátor absztrakciójával. 

Karinthynál tehát a múltban történt minden, és meg is 
szűrt mindent az irodalmi formálás. Babitsnál most történik 
minden, és nem szűrt meg semmit az irodalmi formálás. Ott 
emlékeznek a vízióra, itt most születik a vízió. Azon az 
irodalmiság ihlete csillog. Ezen a betegség szennye éktelen-
kedik. A regény az elmúlt rettegésre emlékezik. A feljegyzé-
sek megfogalmazzák az eleven rettegést. A haláltól való 
konkrét, most jelenlevő félelmet. És mindezt még bonyolul-
tabban. Mert nemcsak a halálfélelmet, hanem a halálvágyat is. 
A szakadék vonzását. A félelemből fakadó vágyat, a vágyból 
születő félelmet. Azt irodalomnak szánják, a tapasztalatok és a 
tapasztalatokat szerző én megörökítésének. Ezt közvetlen 
érintkezésnek szánják, és megsemmisítését kívánják. Az iro-
nikusan bölcs mérlegelés irodalmiságával szemben áll a vibráló-
remegő idegek irodaimisága. önmagában csak nyersanyag, 
mint ilyen páratlan a világirodalomban. Az alkalom súlya és a 
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személyiség súlya mégis irodalommá teszi. Élet kikényszerí-
tette lírai-bölcseleti, esztétikai-morális remekművé. 

Még két fontos mozzanat választ szét. Mindkettőt tragikus 
alapminőség színezi. Valami elementáris, a lét végességéből 
fakadó, ha úgy tetszik, ontológiai tragédia. Nem döntésen-vá-
lasztáson alapuló, társadalmi fogantatású, hanem előírtságon-
determináltságon alapuló, élettani fogantatású. A könyörtelen 
elmúlás minden egyedi életben megismétlődő, éppen ezért 
banális, de semmitől sem tompított tragédiája. Klasszikus érte-
lemben is. Mert értéket pusztít. Meg nem valósultság esetén 
lehetséges értéket. Megvalósultság esetén tényleges értéket. Ki-
vül esik az ember hatáskörén. Az egyedén is, a társadalomén is. 
A sztoikus bölcs — Epiktétosztól tudjuk — éppen ezért nem 
foglalkozik vele. Ez azonban nem mentesít a szembenézés 
kényszerétől. És a halállal szembenéző ember nem sztoikus 
bölcs. A szembenézés pillanatában legalábbis nem. Hanem resz-
kető kreatúra. Annál inkább, mert magányos. Nem lehet körü-
lötte olyan szoros a szolidaritás gyűrűje, hogy elhessentse a 
halálra való kiválasztottság itt és most csak őrá érvényes és őt 
fenyegető rettenetét. Az elmúlás léttragédiáján belül éppen ez 
adja a két mű különbségét. Mert Karinthy szembenézett a 
halállal, de a pillanat elmúlt, és a múlttá vált pillanatot emléke-
zés formájában megírta. Babits azonban most néz szembe a 
halállal, a pillanat itt van, és a jelen pillanatot a maga lidérc-
nyomásában megírja. Ezért a tragikus minőségen belül a hangu-
lati valőr és a kompozíció különbsége. Az elmúlt félelmet, az 
egykori rettegést ugyanis meghaladandó emberi gyengeséggé 
oldja-nemesíti a bölcs önirónia. Ami szatirikus-filozofikus lá-
tásmódjától sohasem idegen. De a jelen félelem, a pillanatnyi 
rettegés nem emberi gyengeség, hanem a haláltáncok törvény-
szerű rémülete, amit nem old semmiféle önirónia. Ami öngyöt-
rő-tépelődő látásmódjától mindig is idegen. A lezárt múltnak 
megadatik a feloldás, a folyamatos jelennek nem. A feloldott-
sag és folyamatosság, a befejezettség és nyitottság ellentétét 
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mutatja a szerkezet is. Pontosabban szólva a két mű dinami-
kája. Mozgásiránya és belső teleológiája. Mert az agyműtét 
krónikája a vége felől komponált, mint minden műalkotás. A 
hatás felé hegyez ki mindent. A baljós előjelektől a pokoljá-
rásig, a pokoljárástól a feloldódásig minden motívum a pszi-
chologjkus-ironikus Erziehungsroman végső kicsengését készíti 
elő és erősíti. De a gégeműtét krónikája egyetlen irányból sem 
komponált. Nem lehet a vége felől, mert még nincs vége, és 
nem is látni a végét. Most folyik a harc, és pontosan ez avatja 
megismételhetetlen módon irodalmivá. A dráma az éppen zajló 
küzdelem jelen idejű műfaja, ahol a jelenből elsősorban nem a 
múltra, hanem a jövőre nyílik kilátás. A feljegyzések tényleg 
drámaiak. De nincs dráma, amely ennyire jelen idejű lenne. 
Mert a dráma ideje fiktív jelen, ez pedig fájdalmasan, véresen 
valóságos itt és most, óriási múlttal és bizonytalan jövővel. 
Ahol a tét éppen az: megőrizhető-e a múlt és kivívható-e a 
jövő. Jelent-e a tegnap valami garanciát a holnapra, vagy meg-
semmisül a megválthatatlan mában. 

Műfaji fogalom kellene hozzá. Nincs, mert egyedülálló az 
irodalomban. Legközelebb a naplóhoz áll. De az stilizál, mert 
önkéntelenül kacsint a nyilvánosságra. Ez pedig brutálisan 
nyílt, mert őszintén számít a megsemmisítésre. A memoár 
visszatekint, és utólagosan igazol minden poklot. Ez magába 
tekint, és most szenved minden poklot. Az lehet, hogy vádol, 
de végső soron mindig felment. A konfesszió már megvívta a 
küzdelmet, és most kínálja a tanulságokat. A beszélgetőfüzet 
most vívja a küzdelmet, és kerüli a tanulságokat. Nincs tartós 
konzekvenciája, legfeljebb pillanatnyi eredménye. A legkíno-
sabban őszinte írás, amit valaha is megőrzött a kegyetlen 
kegyelet. Augustinus és Rousseau akkurátus mimikri mellette. 
Nem csak szellemi, humánus érettség is kell az olvasásához. 
Mégis szégyelli az ember, hogy belenézett. 
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Journal de l'enfer 

38. február 14-én, négy nappal a műtét után íija a címet a 
füzetre: Journal de l'enfer.5 Furcsa gesztus. Nem egyszerűen 
szenvedés van benne, a szenvedés tudatossága is. Pokolbéli 
napló. Valóban Rimbaud-ra utal, az ő alvilági évadára, az Une 
saison en enferre. A világirodalomhoz kapcsolja magát vele. 
Nem müvet ír, nem számít a halhatatlanságra. Mégis tudja, ami 
történik, reprezentatív, mert vele történik; amit ír, irodalom, 
mert ő írja. Meghökkentő, hogy tényleg van valami analógia. 
Az antiklasszikus francia kölyökzseni szándékosan excentrikus 
vallomássora és a tudatosan klasszikus magyar poéta doctus 
kényszerből dekoncentrált feljegyzéssora között. Persze ő köz-
napibb értelemben használja a kifejezést. Pokolba viszi a szen-
vedés. A fájdalom, a félelem, a fulladás, az éhség poklába. 
Mégis van hasonlóság. Nem a pokol minőségében, hanem funk-
ciójában. Abban, amilyen szerepet a két életpályán betölt. 
Mert fordulópont itt is, ott is. Csak másfajta. 

A felszínen csupa különbség. Ott ellobbanó géniusz, itt 
építkező mester. A gyerekköltő tiszta szimbólum, a halállal 
szembe néző poéta tiszta konkrétum. Az előbbinél képek, 
víziók, hallucinációk tudatosan megidézett rendszere, az utób-
binál ízek, szagok, tapintások önkéntelenül gomolygó zűrza-
vara. A francia szöveg szándékolt elhallgatásra készülő költő 
fejlődéstörténete, a magyar szöveg kényszerű elhallgatástól 
félő költő küzdelmének története. Az elsőnél esztétikai problé-
mák az előtérben nagy morális tartalommal, a másodiknál 
morális problémák az előtérben nagy esztétikai tartalommal. 
Rimbaud pokoljárása fiatal ember halálra ítélt etikájából faka-
dó ars poetica, Babits pokoljárása érett férfi életet adó etikájá-
ból fakadó lírai vallomás. Az a poézissal számol le, mert 
csődbe jutott, és a költészet nélküli életet akarja választani; ez 

SI. m.I . 84. 
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az élettel számol le, mert beteg lett, és az idő számára megörö-
kített költészetet akaija választani. A pokolbéli évadban min-
den sötét és bizonytalan, nincsenek utat jelző fények; a pokol-
béli naplóban is minden sötét és bizonytalan, de vannak utat 
jelző, szilárd csillagok. Két pokoljárás. Mindkettőben erkölcs-
és költészettani tanulságok. De az irány ellenkező és az ered-
mény más. Ez adja az ellentétes összefüggés végső értelmét. 

Rimbaud „évada" kétszeres erkölcsi és esztétikai fordulat. 
A fordulatokban a kettő, morál és költészet mély összefüggé-
seivel. Először van a gyerekkori éden és ünnep elvesztése. És 
persze újrakeresése is. Eddig nem igazán revelatív. Minden 
romantika vagy utóromantika törvényszerű alapképlete. De a 
következmények mások. Már a nagy erejű indító kép is jelzi a 
markáns különbséget. Végérvényes megfogalmazás: ölébe vette 
a szépséget és visszataszítónak találta. A régi széptan és költé-
szeteszmény érvényének nagy erejű felmondása. Ezt követi az 
excentrikusan törvényszerű vagy törvényszerűen excentrikus 
regresszió. Visszatérés a régi széptan és költészeteszmény előtti 
állapotokhoz. Az emberiség és egyed kialakulásának forrón 
gomolygó ősködébe. A genézis barbáran infantilis, prehumán 
históriai és pszichés állapotába. A látomás megszállott kere-
sése, az érzékek félig tudatos — félig ösztönös összezavarása, a 
pokolbéli éjszaka artisztikus delíriuma. Ebből lesz a klasszikus 
formák felrobbantásának etikája és esztétikája. Ha a világ szi-
lánkokra és felvillanásokra hullott, legyen a vers is az. Felvil-
lanás és szilánk, felvillanó szilánk. A következtetés, esztétika-
ilag is megalapozott etikai következtetés egyértelmű: az er-
kölcs az agy gyengesége. Eddig az első erkölcsi és költői 
fordulat. Művészi platform is. A modern líra hajnalának vészt-
jóslóan szép fény csóvái születnek belőle. De csak pillanatnyi 
platform lehet. Mert állapottá tenné a szétesést, logikává a 
látomást, törvénnyé a hallucinációt. Üstökösszerű felvillanás-
hoz elég, tartós életműépítéshez kevés. Gyorsan követi a máso-
dik fordulat. A nyers való apoteózisa. Búcsú a költészettől, 
távozás a kontinensről, emigráció az európai kultúrából. In-
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kább a leépülés, mint a felépülés dokumentuma. A bizonyta-
lanná válás, nem a megkeményedés története. 

Babits „naplója" nem erkölcsi és esztétikai fordulat. In-
kább megeró'södése, kikristályosodása valaminek, ami a maga-
tartásban és életműben mindig is benne volt. Nem is belső 
fejlődéstörténet. Legfeljebb végeredménye, a hozam kőtáblába 
vésése. Nem önbírálat, revízió és elmozdulás. De a betegség 
mélypontján és a halál távlatában alkalom költői-etikai problé-
mák végiggondolására. Amelyek itt más dimenziót kapnak, 
tisztábban, a lényegre meztelenítetten látszanak. Keményebb-
re, egyértelműbbre izzanak a művészi étosz korábbi összetevői. 
Ebből lesz a prófétaszerep a végső emberi törvények állócsilla-
gainak hideg, de biztosan világító, a körvonalakat pontosan 
megrajzoló fényében. 

Ezért a pokolbéli mozgás ellentétes Rimbaud-éval. Az a 
formarobbantás szükségszerűsége, ez a forma etikája. A for-
máé, amely etikai tartalmú esztétikai minőség. A mű formája-
formátuma és a művész formája-formátuma egyszerre. A for-
rongóval-alaktalannal szembe szegezett végleges alak. Az irraci-
onalitással polemizáló logika. A dolgok önkényes rendetlensé-
gét legyőző törvényszerű rend. Ott az érzékek káosza a vége-
redmény, itt a költészet kozmosza. Az káosz, amelyben nem 
sejlik fel a lehetséges kozmosz, ez kozmosz, amelyben érzik a 
legyőzött káosz. A francia költőkamasz kezdete valaminek, a 
régi felrobbantása, amiből mások csinálnak új költészetet. A 
magyar költőfejedelem vége valaminek, a régi betetőzése, 
amiből maga csinált új költészetet. Az előbbinél a relatív jelleg 
válik programmá, a bizonytalan-mozgó elemek összehasonlít-
hatatlansága. Az utóbbinál az abszolút jelleg válik programmá, 
a biztos-szilárd elemek egymásra vonatkozása. Az menekül a 
költészettől, mert nem talál benne az élettel szemben elegendő 
fogódzót. Ez menekül a költészethez, mert benne találja a 
halállal szemben az egyetlen fogódzót. Ott csillogó töredékek 
szétesése a végeredmény. Itt sziklakemény korállszirtek össze-
forr ása. 
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A pokolbéli napló valóban a szenvedés mélyeibe vezet. 
Ezek gyötrik a testet, és teszik kérdésessé a lélek teherbírását. 
Nem a fájdalom zsolozsmáiról van szó, mint Kosztolányinál. 
Azok már a kín utólagos, irodalommá emelt megfogalmazásai. 
Hanem a görcs szaggatott-zilált rögzítéséről, a félelem spontán 
nyilallásáról. A legmegrendítőbb, hogy már a műtét alatt. Az 
injekciók szúrásait is feljegyzi, azok eltérő minőségeit. Ahogy 
csak az éppen szenvedő ember teheti. A kérdések, a válságos 
egy- és negyedóra alatt élet és halál lehetőségeire vonatkoznak. 
A fulladás rémére, a szenvedés esélyeire. Ebben él három és fél 
esztendeig. Ha nem is egyforma módon. Amikor a betegség 
erőt gyűjt, neki is pihenője van. Kanüllel a torokban, művi 
úton adagolt levegővel. Vészes pihenő. Végiggondolásra, vala-
melyes betakarításra elég. Tényleges megkönnyebbülésre nem. 
De ezalatt gyorsabban lobog a veszélyeztetett szellem 
lángja. 

Az első és utolsó fázis a legiszonyúbb, 38 tavasza és 
41 nyara. Külön kínzatási módok mindkettőben. És fájdalma-
san jelképes külön eszközök is. Az elsőben kanül, a gége 
megnyitása után; a másodikban szonda, a gyomor felnyitása 
után. A kanülcsere periodikusan visszatérő rém. Pillanat alatt 
fogy a levegő. Az elsőnél majdnem megfullad. A műtétet 
végző, már az állomásról visszahívott professzor gyors be-
avatkozása menti meg. Előre érzi a veszélyt. Gyötrő kép. A 
felmetszett torkú, csontsovány költő műtőbe menet leugrik a 
tolókocsiról. A sorsnak még fintorai is vannak, tartalékokat 
rejteget: vesegörcs is gyötri. A végső periódusban kap levegőt, 
de a táplálék és emésztés a legnagyobb gond. Görcsoldók, 
kábító fájdalomcsillapítók, beöntések és katéterek között ké-
szül a Szophoklész-fordítás és az akadémiai székfoglaló. Az 
egyik kínos táplálkozástól a másik még kínosabb megkönnyeb-
bülésig terjedő szünetben. A felbomló szervezet semmi meg-
aláztatást nem tart távol. Ez pedig nemcsak a test, hanem a 
lélek megalázottsága is. Egy pillanatra sem veszti érzékenysé-
gét. Az önkontroll sebez legjobban. Uj__ \~t 
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A fájdalom mellett talán a szomjúság és éhség a legnehe-
zebb. A legyengült fizikum szüntelenül folyadékot kíván, a 
táplálkozás pedig szinte technikailag megoldhatatlan. A fenn-
maradt élelemlistához nem kell kommentár. Az életerő elilla-
násának elkerülhetetlen voltát jelzi. Ebben nem a hiány a 
legmegrendítőbb, hanem éppen a teljesülés. Annak szívszorí-
tóan alacsony szintje és a miatta érzett öröm. A megkönnyeb-
bülés, amit egy korty ásványvíz, sör vagy bor okoz — olykor 
csak szívásnyi levegő. No, meg az enyhületet adó jégpasztilla. 
Fájdalmasan mosolygó, költőien groteszk álom a halált követő 
üdvözülésről. Az angyalok friss jégpasztillákkal várják a meny-
nyek országában. Ebben azért - ha az infornó mélyéről is -
felcsillan valami vegetatív szintre szorított, szomorú boldog-
ság. A gyomorszonda, a mesterséges táplálás azonban az étel 
zamatát is elveszi. Nem kell hangsúlyozni a jelképet. Az élet 
ízei és színei tűnnek el a kihunyó testben. Még sincsen szó 
vereségről. 

Mert fél ugyan, de nem fegyvertelen. A halálfélelem végig-
kíséri. De nem is ez a legrosszabb, hanem az életfélelem. 
Pontosabban szólva a belefáradás. A gondolat, hogy a kanült 
behelyező gégeműtétnél jobb lett volna a lassú fulladás, a 
szondát behelyező gyomorműtétnél a lassú éhhalál. Persze ez 
meditáció a pihenés perceiben. A fulladás pillanata meztelen 
rettegés. A halál tekintete néz minden tárgyról, és minden 
hangban az ő suttogása. Van erről egy megrázó feljegyzés. Az 
óra így ketyeg: „rettegj, rettegj!" És mit sem segít, hogy a 
mellette ülő Török Sophie másképpen hallja.6 Ilyen pilla-
natokból fakadnak a könyörgések. Főképpen segítségért az 
orvosokhoz. Ebben két mozzanat is figyelemre méltó. A lélek 
legyőzhetetlensége és az orvostudomány tehetetlensége. A lé-
lek legyőzhetetlen, mert a ráción innen vagy túl is reményke-
dik. Az orvostudomány pedig tehetetlen, mert legfeljebb a már 
legyőzött testnek segíthet, a még töretlen léleknek nem. A 

«I. m. 11.324. 
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szenvedése purgatóriumi, de megtisztulásra nincs szüksége. 
Tiszta volt mindig. Legfeljebb még keményebbre izzanak ma-
gatartásának alapvonalai. Elképzelhetetlen emberi mélyponton 
mutatva fel a szellem tartalékait. 

Ennek az élethalál küzdelemnek, furcsa módon, megvan 
az esztétikuma. Nem bonyolult-átvitt, hanem egyszerű-konk-
rét értelemben. A megrokkant fizikum egyszeri szépségében. 
Érdekesen villan az egyedi esetben a törvény. Hogy az emberi 
jelenség külső szépsége belső lényének érzéki-megragadható 
megjelenése. Méghozzá végső magig vitt, álcázatlan meztelen-
ségében. Pontosan így van itt. Az aszkétikus szerzetesjelleg, 
törvények szemébe néző filozófuskarakter, jón és rosszon 
magát emésztő, halálra szánt moralista áttetszésében. 

Több dokumentum is van erről. Először Török Sophie 
beszél a némaságra ítélt beteg sajátos szépségéről. A nagy, 
szenvedő szemek fájdalmas tüzéről. A primitív festmények 
Krisztus-arcára emlékeztető megkövült szomorúságról. Ne té-
vesszen meg a fogalmazás, a metaforák szolid közhelyjel-
lege! Csak a hasonlat téved sablonokra, a megfigyelés nem 
téveszt. Illyés tudósítása a halálos ágyról nem csak ténysze-
rűen, de költőien is pontos. A kocsányszerűre fogyott karokon 
imbolygó nagy kezek. A középkori barátra emlékeztető maga-
tartás, aki a csatában magasra emeli a keresztet. A hitvalló, aki 
utoljára kiegyenesedik a máglyán. Tőle tudjuk, hogy már nem 
lehetett lecsukni a szemét. Lehet jelkép is? Tovább figyelt, és 
tovább követelte, hogy figyeljék? Vajon a tűz kihunyt benne, 
vagy rögzítődött az örökkévalóságnak? Az utolsó fényképek 
külön elemzést kívánnának. Esztétikait és etikait. Olyant, ami-
lyeneket ő csinált azokról, akiket szeretett önkéntelenül van 
bennük a gesztus, amely betegágyát a nemzet betegágyával 
azonosítja. Nem szobrát mintázza egy életen át, mint Goethe, 
hanem halotti maszkját. 41 nyarán készül el. Felkerülnek rá a 
végső vonások. Ez kap mélységélességet. 

A halotti maszk eleven formálódásának három évében 
kevés a fogódzó. Mindössze kettő. Az emberi kapcsolatok és a 

2 Irodalomtörténet 1984/3 
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szellemi koncentráció. Nem sok, de nagy a szakítószilárdsága. 
Bele is kapaszkodik mindkettó'be. Hogy tartanak, nemcsak 
azok stabilitását méri, hanem az ő erejét is. A „vén kötéltán-
cos" egyensúlyérzékét a szakadék felett. A klasszikus ember-
ség aránya ez. Annyi egyensúly, hogy minden percben érződjön 
a szakadék; annyi szakadék, hogy megvilágítást kapjon az 
egyensúly. 

Persze a kapcsolatok is főképpen szellemiek. A hazai elitből 
is a legjobbak. Most mégis a családi kötelékek adnak több erőt. 
Triviálisak ugyan, de elementárisak is. Egyszerű érzelmekből 
font tartós szálak, a meztelen emberség mélyeibe vezetnek. 
Főképpen Ilonka-Sophie, a költőfeleség és Ildikó, a sajáttá 
szeretett fogadott lány. A feljegyzések rögzítik a kapcsolatok 
alakváltásait. Van valami esendően humánus bennük — és 
„műfaji" tanulságokat is rejtenek. 

A Sophie-val való kapcsolat nem komplikált. De nagy súly 
nehezedik rá, ezért színt is vált, feszültséggel is telítődik. A 
terheket szinte együtt viselik, de nem azonos pozícióban. A 
férfi kér, az asszony ad. Aki kér, annak nehezebb; aki ad, 
áldozatnak érzi magát. A kérés olykor könyörgésbe csap át, 
megalázkodóvá válik. Az áldozat olykor mártíromságba csap 
át, hisztérikussá válik. Börtönbe zártnak érzi magát. A beteg-
ágy, a szanatórium, a halálközelség börtönébe. Tényleg vergő-
dik benne, de sajnálja és sajnáltatja is magát. Gyöngéd, de 
sértődékeny. Gyakran felolvad a szeretetben, gyakran kegyet-
len lesz a hatalomban. A költő kiszolgáltatott. A szeretet 
egyetlen menedéke, a kézfogás tartja fenn a mélység felett. 
Rimánkodik érte. Az asszonyban sok a szeretet, de mert na-
gyon kérik, az Infernóban is megvillanó ösztönös kacérsággal, 
nehezen adja. A nehezen adás itt kegyetlenség. A kegyetlensé-
get teatralitás kompenzálja. Kegyetlen, amikor magára hagyja a 
szenvedőt; teátrális, amikor letérdel a halottas ágy mellett. 
Mindennek meglepő az esztétikai-műfaji hozama. A feljegyzé-
sekben ott van a nagy szerelmi líra életbeli anyaga. A triviálisan 
humánus, megejtően kiszolgáltatott, egyszeri érzelem. Egysze-
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rúen megszenvedetten, innen a megformáláson és lírai szere-
pen. A tényleges költői én, nem a fiktív-irodalmi. Szinte 
páratlan a világirodalomban. Nem számít a halhatatlanságra, 
ezért meztelen. 

Ildikóval olyan, mint elfogult kispolgári apa. Neki is kiszol-
gáltatott, mert nagyon szereti. Ez benne a megejtően emberi, 
sőt, kisemberi. Könyörög a szeretetéért, de ezzel zsarolja is. 
Alázatos és zsarnok, zsarnokian alázatos. Latinra tanítja, ho-
lott a kislány húzódozik. Tiszteletlenségéért feddi, pedig annál 
makacsabb. Ildikónak listája van azokról, akiket legjobban 
szeret. Ő nincs rajta. Tényleg szenved tőle, de ki is akarja 
kényszeríteni a kodifikálást. Titkolni szeretné, hogy nem való-
di apa. Nem az önkéntes szülő komplikáltán szép összetarto-
zását, hanem a vérségi azonosság elementáris kötelékét kívánja. 
A kislány örömet is ad, fájdalmat is. Érzékeny, de gyermekien. 
Tényleg szereti, de hatalmát is élvezi. Szeszélyesen életteli 
színfolt a pokoljárás elszürkülő tájain. 

A szellemi koncentráció sokrétű. Nem független a szenve-
dés krónikájától. Inkább kötődik hozzá, ellensúlyozza. A nyo-
más alatt még sűrítettebb az intellektus. Olyat is felszínre hoz, 
ami korábban lappangott. Például öniróniát. Körüllengi a né-
maságot, éhséget, testi megaláztatást, a halálra ítélt magányát. 
Mindezekre van szelíden mosolygó metaforája. A ,jiéma rigó" 
hasonlata a házastársi becézés szokvány fordulatait konkreti-
zálja a gégemetszés valóságára. A „mit eszik a macska? " a 
gumicsövön táplált koplaló játékos önleleplezése. A „nagy 
költő, aki éppen beöntést kap" — írja a füzetbe, amikor Illyés 
emelkedetten szép szavai szólnak róla a rádióban. Az utolsó 
önironikus kép az „angol ezredes a gyarmatokon". A sűrűsödő 
magány is benne van, meg a szellemi arisztokrácia tudata. A 
csonttá fogyott szikárság és a hideg ital kínzó vágya. És mind-
ezek visszája. Mosolygás magányon és arisztokratizmuson; szo-
morú derű a testi elesettség felett. 

Emellett az állandó munka. Az olvasás, amelyben betaka-
rít. Nem lázasan tájékozódik, inkább rögzít és újragondol. A 

2* 
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végső mércét keresi. Szellemi ember lévén, szellemi téren. A 
Baumgarten-kuratóriumra szüksége is van. Nemcsak leköti, 
nélkülözhetetlenségét is érezteti. Jelöli a centrális helyet, amit 
a magyar kultúrában betölt. Egyre inkább jelképpé is válik. A 
fertőzéstől ment irodalmi érték humánus azilumává. Az érték-
őrzés végső kényessége szinte nemes rögeszmévé lesz. Ez teszi 
elfogadhatóvá a második Oidipusz-fordítást. A Kolónoszba ér-
kező vak száműzöttnek az élettől vett elégikus búcsúját. Fel-
lobban a Vihar kapcsán, amelyet — az ő fordításában — 
40 őszén mutatnak be a Nemzetiben. Elmegy megnézni — 
gégekanüllel és gyomorszondával. Felháborodik rajta. Meg-
csonkították a szöveget, és meg is változtatták helyenként. 
Hogy gyorsabban pergő és könnyebben mondható legyen. 
Nem érti a színpadi szempontokat. Az irodalom auráját érzi 
veszélyben. Apró jelet, hogy kezet emelnek rá, még a szín-
házban is. 

Filozófiai síkra emeli, szellemi feladattá teszi a szenvedést. 
Archaikus módon, ősprincípiumok, jó és rossz harcává mezte-
lenítve. Ki adja /4 z Isten és Ördög, a két jó hivatalnok közül? 
Ebben ugyanis el lehet igazodni. Morális dilemmává lehet ne-
mesíteni. De az ember teremtette krízisben, amiről a bölcsen 
rezignált vers szól, már nem. Ha Ördög adja, legyőzendő kísér-
tés; ha Isten, kiállandó megpróbáltatás. Ezen a nyomon megy, 
mert tovább mélyíthető. Mindez talán Isten büntetése, mert 
azzal kérkedett, sohasem lesz öngyilkos. Triviális fegyverleté-
telnek tartván a suicidiumot. Ezért jön most a megpróbáló 
pokoljárás. így lesz a betegség tényéből a szenvedés metafizi-
kája. A végső téttel, az emberi rang megőrzésével. Nemcsak 
saját magának, hanem a nemzet számára is. Tükröződik ez a 
rádióműsor adta izgalomban. Milyen kép él róla a közönségben 
- ez a dilemma. A kép pozíció is; a pozíció pedig jelkép. Most 
ennek a teremtésére törekszik.7 

7 A betegség történetét kiadatlan kéziratában igen érdekesen elemzi 
Fogarassy Miklós. 
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„Finis Hungáriáé' 

Az Anschluss napjáról való a bejegyzés.8 Kosciuszkóra is 
utal, a jelen helyzetre is. És általában a kelet-közép-európai 
létkérdésre. A Drang nach Osten évezredes lidércére. Beleszivá-
rog sok minden a hazai tradícióból. A kisnemesi kúriák né-
metgyűlöletébó'l, a kurucos-negyvennyolcas reminiszcenciák-
ból. Ami nemcsak a politikát, de a nyelvet és egész kultúrát is 
ellenszenvessé tette. Persze mindez az aktualitásoktól felnagyí-
tottan. A félelemtől, hogy „elsorvadunk a nagy német árnyék-
ban". Ellenerőket keres mindhárom felvonásban. És mert egy-
re reménytelenebbül, egyre elszántabban is. 

A megjegyzések nem lavelatívak. A kor legjobb magyar 
értelmiségének ítéleteit fogalmazzák meg. Eleinte főképpen 
Hitler személyére vonatkoznak. A veszélyt is érzi benne, meg a 
történelem hihetetlen színvonalsüllyedését. A vidéki cirkuszok 
alpári Cipolláját, akiből groteszk sorsemberét csinálta a sarkai-
bői kimozdult história. Szinte közhelyszerűen kézenfekvő a 
Napóleon-párhuzam. Ő is végiggondolja. Persze a 19. századot 
bűvöletében tartó, császárrá avanzsált korzikai tüzérhadnagy 
javára. Akiben legalább a formátum egyértelmű volt. Míg most 
a lefelé nivelláló politikum legalul találta meg méltó reprezen-
tánsát. Annál világosabb ez, mert még folytatása is van. A 
Hitler-epigon vagy-karikatúra Szálasiban és a kelet-európai 
„provinciális" nácizmusban. Nyilas mozgalomban, Vasgárdá-
ban, Volksbundban. A közelséget is tisztátalannak érzi. És 
megalázónak a szellem meghódolásának bármilyen lehetőségét. 
„Morálisan könnyű" korszakban él - a szó Thomas Manntól 
származó értelmében. Az ellenfél olyan, hogy rendkívül 
könnyű a választás. Mélyen jellemző: fel is háborodik, de 
inkább ízlését sérti, tisztátalannak tartja; viszolyog tőle, nem 
elborzad. 

"I. m. 1.428. 
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Legjobban a szellemi és erkölcsi konzekvenciák izgatják. 
Most sem gyakorlati ember. Az eszmék nyelvére fordítja a 
dilemmát. Legkézenfekvőbb bomlási termék — a szellem bom-
lási terméke — a fajelmélet, és félelmetes konkretizációja, az 
antiszemitizmus. Először az ideológia alacsony színvonala 
döbbenti meg. Mert a fajt vérségi-animális princípiumnak is-
meri. A szellem pedig ide regrediái „а XX. század mítoszá-
ban". Rosenberg könyvében, amelyet — ő, a szenvedélyes 
olvasó — még kuriózumként sem képes megismerni.9 Másod-
szor a morális következmények döbbentik meg. A gyilkos 
eszme, amely megosztja a társadalmat. Az egyiket üldözötté, a 
másikat üldözővé teszi. Az elsőtől a jogot véve el, a másodiktól 
a felelősséget. Ezzel relatívvá téve az etikát. Aktuális érdekek-
kel helyettesítve jog és felelősség az emberi méltóság elveiben 
megalapozott normáit. Ez teszi álláspontját árnyéktalanul egy-
értelművé. 

A kollaboráció veszélye a legfőbb gond. A mélypontot a 
teljes francia behódolás jelzi. Ehhez méri a teljes magyar behó-
dolás lehetőségeit. Ennek visszfényében kap jó megítélést Tele-
ki és Csáky magyar külpolitikája. Mert őrzi az integritás utolsó 
bástyáit. A rezisztenciának, a belső erkölcsinek és külső gya-
korlatinak is, két pillérét látja. A tradicionális katolicizmust és 
a klasszikus liberalizmust. Az elsőt, mert az egyetemesség 
elve. Lényegében rejlik minden törzsi-faji diszkrimináció taga-
dása. Magatartás és szemlélet, amelyen az európai kultúra 
univerzalitása nyugodott. Márpedig nemes konzervativizmu-
sának ez legfőbb bázisa. Erről írta Az európai irodalom törté-
netét. Az aktuális, gyakorlati lehetőséget is vizsgálja. Az oszt-
rák katolicizmusban rejlő ellenálló erőt. A másodikat, mert a 
humanitás és individuum elve. Lényegében rejlik minden jog-
tiprás és erőszak tagadása. Magatartás és szemlélet, amelyen a 
személyes szabadság gyakorlata nyugodott. Márpedig egész 
világképének ez egyik sarkcsillaga. Angliában látja a letétemé-

9 I . m. II . 138. 
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nyest. Erre irodalmi emlékei is ösztönzik, az angol líra szerete-
te. És a konkrét politikai helyzet is ösztönzi, a szigetország 
magányos ellenállása. Furcsa optimizmus fakad belőle. A lite-
rátor és moralista naivitása. Aki nem csupán abban bízik, hogy 
az erkölcsi elvek győznek a történelemben, hanem a győzelem 
rövid lefolyásában is. Ezért reméli a háború és hitlerizmus 
gyors végét. Nem politikai és stratégiai éleslátásból, hanem 
humanista és etikus ezoterizmusból. De ez is hozzátartozik a 
szellemi és erkölcsi talpon maradás lehetőségeihez. Márpedig 
ehhez gyűjti az erőforrásokat. Még a politika egyre elborulóbb 
világában is. 

Ezen belül bontakozik ki egy sajátos pszichés folyamat. 
Egyéni sors és nemzeti sors azonosítása. A betegség szolgáltat 
konkrét apropót, de a gyökerek régebbre nyúlnak. Még az első 
világháború zaklatott éveire. Ekkor jelentkezik igény az én ér-
vényének szélesítésére, a reprezentativitás megfogalmazására. 
Ez erősödik a harmincas években. Nem magyar, hanem általá-
nosan humánus, nem nemzeti, hanem egyetemes emberi tekin-
tetben. És hoz létre a szó legmagasabbrendű és misztifikálatlan 
értelmében kozmikus akusztikájú, ontológiai lírát. Az elmúlás, 
a kreatúrák sorsa, és a gondviselés, a teremtettek lehetősége 
kap benne melankolikus csillogású, költőien bölcs, bölcsen köl-
tői megfogalmazást. Az Ádáz kutyámban és Az elbocsátott 
vadban mély rezignációval. Az Isten gyertyájában a reprezen-
tatív léttel megvert ember zaklatott öntudatával. Az Ősz és 
tavasz közöttben egyed és természet elrendelt egységének tu-
datával, amelyben az egyed halálfélelmére esik hangsúly. A 
Mint különös hírmondó ban ugyancsak egyed és természet el-
rendelt egységének tudatával, amelyben a természet örökké-
valóságára esik hangsúly. 

Ami a lírában általános, szélesebb értelemben vett emberi, 
az esszében konkrét, egyedi értelemben vett nemzeti. Azono-
sulás ez is. Méghozzá az ország sorsával, a nemzet veszedelmé-
vel. Először csupán saját vonásaiból, egyéni kultúrájából csinál 
nemzeti karaktert és magyar tradíciót. Erről tanúskodik A ma-
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gyar jellemről, az Itália és Pannónia. Majd szűkebbre vonja a 
kört. Saját betegségét a hazáéval azonosítja. Erről tanúskodik a 
Curriculum vitae. Végül a saját vonásokból, egyéni kultúrából 
csinált karaktert és magyar tradíciót védi minden más elképze-
léssel szemben. Erről tanúskodik a Pajzzsal és dárdával. A fo-
lyamat világos. Az én, a beteg én reprezentatívvá tétele. Külö-
nös pszichés szituáció. Csakhogy a történelmi szituáció is külö-
nös. Éppen a beteg én válhat jelképes értelművé. Éppen ez a 
klasszikus ihletésű, mediterrán színezetű, liberális bázisú, az 
individuum szentségét tisztelő, antigermán, pannon-egyetemes 
kultúra mutathat túl önmagán. Hitelesíti a reprezentativitás 
különös igényét. Teszi egyéni pszichés szükségletből kollektív 
históriai törvénnyé. 

Az azonosulás legtisztább dokumentuma a Gondolatok az 
ólomgömb alatt. Én és világ összeforrott. Együtt, pontosabban 
eggyé válva fekszik a betegágyon. Kitéve a sugárzásnak. Amely 
roncsol és gyógyít. És senki sem tudja, hol vannak a határok. A 
gömbön is Magyarországot keresi, és alatta is együtt lélegzenek. 
Betegen és „zsibbadtan" mindketten. Halálra várva, gyógyulást 
remélve. Ez már a prófétaszerep, a Jónás könyve magatartása. 
Nem elmélkedő lírában, hanem lírizáló elméletben. Innen kap 
különös értelmet a füzetek első és utolsó mondata. Műalkotás 
kezdete és'végeként lehetne interpretálni, akár tudományos ap-
parátussal is. 38. február 10-én a műtét alatt:Niessen profesz-
szorhoz: „Nichts Gefahr immédiatement? Semmi veszély pilla-
natnyilag?" 41. augusztus 3-án, néhány órával halála előtt 
Török Sophie -hoz: „Ez nem zuhanóbombázás? bombmbozá-
zást"10 A kettő között három és fél éves drámai moralitás. Az 
első mondat saját veszedelméről szól, de szólhatna a nemzetéről 
is. Az utolsó már mindkettőről — öntudatlan bizonyossággal. 

Az azonosulásnak két fontos tényezője van. A költészet 
adta szellemi rang tudata, amelyet még a szenvedés ténye is 
megemel. A mártírglória fényét adja neki. Zavaija ez a csillo-

, 0 I . m. 1 .30. és II. 438. 
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gás, de viseli. Mert hozzátartozik a reprezentativitáshoz, a szen-
vedő nemzet képviseletéhez. És a hatalomhoz való viszony. A 
tisztán eszmeivé szublimált ellenzékiség, a világirodalom nagy 
paradigmáihoz kapcsolódó, értékőrző literátormagatartás. 

A rang tudata — ösztönös rátalálással — 41 májusában, már 
az agónia kezdetén, Heinét idézi. A megtagadott német poétá-
nak a nemzeti költészetben elfoglalt helyéről valló sorait: 

Nennt man die besten Namen, 
So wird auch der meine genannt 

Azonnal összekapcsolva a jelképes szenvedés apoteózisával: 

Nennt man die schlimmsten Schmerzen, 
So wird auch der meine genannt.11 

A hatalommal való szembenézés is összefügg a költői rang-
gal. Az adja hozzá a hivatást és kötelezettséget. A humánum és 
intellektus karizmáját. Az esszékben sűrűsödnek a szellem már-
tiromságára vonatkozó, nagy, önazonosító metaforák. Szókra-
tész a méregpohárral; Seneca a fürdőkádban; Dante a koldus-
lépcsőn. Ezek az önfelavatás gesztusai. Példázatok az elkerül-
hetetlen prófétáláshoz. Készen áll a vállalásra, de tisztáznia 
kell lehetőségeit. Útipoggyász kell hozzá. Az övé — egyedülálló 
a próféciák történetében — ellentétes elvekből áll, hitből és 
szkepszisből. 

Intermezzo hitről, szkepszisről 
és a prófétaság tragikomikumáról 

A két princípium, test és lélek, animális lét és humánus lét 
harca tehát három fázisban és egyre növekvő intenzitással fo-
lyik. De fokozatosan felsejlik a második győzelme az első fö-

111. m. 328. „A jobb neveket ha sorolják, I a sorban elöl az enyém." 
„Nagy kínjaikat ha sorolják, / a sorban elöl az enyém". (Nadányi Zoltán 
fordítása). 
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lött. A test gyengül, és kezdi elveszíteni az egyszeri lét remé-
nyét. A lélek erősödik, és kezdi elnyerni az öröklét reményét. 
Az egyszeri lét itt minden ember elkerülhetetlen elmúlása. Az 
öröklét pedig minden művész esetleges megmaradása. Egy 
tény. A fizikai gyötrelem erősödik, de a szellemi készenlét nem 
gyengül. Inkább éberebbé lesz. Mert kapaszkodik a lét e félol-
dalas, de felsőbb lehetőségébe, és lázasan összegez is. Készül a 
mű megörökítésére. Ehhez meg kell növelnie a megörökíten-
dő-megőrzendő én súlyát. Ez mozgatja a szimbolikus azonosu-
lást. Az egyéniségét és nemzetét, saját betegségét és az orszá-
gét. Ebből lesz a prófétaszerep, a legmagasabb megvalósulá-
sában. Beteg ember őrködik beteg ország felett; beteg ország 
inspirálja a beteg prófétát, a néma torokból feltörő jóslatot. 
Egész történelmi helyzete efelé mutat. Elnehezült kézzel írott 
jegyzeteitől sokan várnak irányítást — a legjobbak közül. Az 
életmű esztétikai-etikai alapjai veszélybe kerülnek. A kurató-
rium gyakorlati gondja morális gonddá válik, a szellemi-erköl-
csi ítélet épségének naponta megújuló erőpróbájává. 

A hivatás szülte szerep és szerepet szülő hivatás végig jelen 
van a füzetekben; és az előtte, utána és belőle születő Jónásban 
is. Kár lenne nem észrevenni: a dilemma aktuális, de tartósan 
érvényes. Aktuális hevességébe beletorkollanak az egész életmű 
legjobb tendenciái. A szellemi magatartás két nagy végletével, a 
hittel és szkepszissel. Az örökösen visszatérő, evidens ösztön-
zővel, Ágostonnal: és a ritkán megidézett, látens ösztönzővel, 
Anatole France-szal. Filozófus-költő-szent a keresztény Euró-
pa hajnaláról és derűsen szkeptikus literátor a keresztény Euró-
pa alkonyáról. Az elsőről sokszor ír, és a füzetekben is „beszél-
get" róla. A másodikról csak kétszer ír, de nem feledkezik meg 
róla. A „magát emésztő" konfessziószerző alkata közeli roko-
na, az azonosulásban ad feloldódást. A mosolygó bölcs alkata 
távoli lehetősége, a nosztalgiában ad eltávolodást. És velük pár-
huzamosan, mellettük vagy fölöttük Pascal, akinek könyveit, 
nem sokkal a műtét után, kéri a szanatóriumba. 
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De hit és kétely párharca szempontjából az első kettő fon-
tos. Méghozzá végleteiben. Vagyis ad absurdum vive, kivonva 
az egyikből a másik lehetőséget. Ez Ágoston esetében a tiszta 
hit kétely nélkül. France esetében a tiszta kétely hit nélkül. Itt 
a végleteken, vegytisztán érdemes végiggondolni az alaptenden-
ciákat. A tiszta hit kétely nélkül fanatizmus vagy naivitás. A 
tiszta kétely, hit nélkül, nihüizmus vagy dezillúzió. Mindkettő 
terméketlen. Feszültségmentesített holtpont, ahol kihunyt a 
mozgás, és nem pattannak szikrák semerre. A holtponton nincs 
dráma. A tét megszűnt, az intellektus cselekvésképtelen. De 
nem is erről van szó egyik esetben sem. A kora középkori 
szentnél a hit a tiszta kétely ellenszere. A késő újkori bölcsnél 
a kétely a tiszta hit gyógyszere. A megőrzött kétely nélkül 
Ágoston hite együgyűségbe torkollna. A megőrzött hit nélkül 
France kételye kiégettségbe torkollna. A kétely, amit az első 
őriz, kétely a kegyelem abszolút voltában. A hit, amit a máso-
dik őriz, hit a ráció abszolút erejében. A kettőre együtt van 
szüksége a beteg költőnek, aki az elkerülhetetlen prófétaszerep 
megörökítésére készül. A két véglet közelítésére, egymáson való 
temperálására. Szkepszissel hűtött hitre és hittel fűtött szkep-
szisre. A tiszta hit végletén, a fanatizmusban vagy naivitásban 
degradálja önmagát. A tiszta kétely végletén, a nihilizmusban 
vagy dezülúzióban fegyvertelenné teszi önmagát. Az egyik vég-
letet - korábban — végigjáija. Kivonja Ágoston hitéből a ké-
telyt. Ez a középkori latin himnusz, az Amor Sanctus tiszta 
zengése. A szerelem és áhítat összefonódása égi szerelemmé. 
Hogy is fogalmazta hajdan? A „sötétben pislákoló mécsek" 
szelíd fénye. De ezt a végletet csak költőként járhatta végig, 
gondolkodóként nem. Ami a költőnek lírai erő lehetett, a gon-
dolkodónak érvelési gyengeség. Megemeli a költőt, süllyeszti a 
bölcset. Ott termékeny, itt terméketlen anakronizmus. És itt 
bukkan fel még egy latin. Pascal mellett, Ágoston és France 
között. Montaigne. Nála volt együtt hit és kétely, sehol máshol 
meg nem valósult szimbiózisban. Az európai irodalom törté-
nete írja róla: mindenben hitt, és mindennek az ellenkezőjében 
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is. Vagyis szkeptikus igehirdető volt és hivő hitetlen. Jó kiindu-
lópont az elkerülhetetlen prófétáláshoz.12 

Ebből a szintézisből és dilemmából nő ki a Jónás könyve. 
Nemcsak költői remeklés, hanem humánus dokumentum és 
etikai alapokmány is. Nem a korábbi magatartás önkritikája, 
hanem az elkerülhetetlen prófétaszerep emberi ellentmondása-
inak művészi kihordása, ambivalens hangulatokba kivetített, 
végérvényes megfogalmazása. Vallomás arról, miként lehet vál-
lalni és elviselni a prófétalétet, a jóízlés és stílusérzék sérülése 
nélkül. Megjegyzésre sem szorul, hogy a jó ízlés és stílusérzék 
itt is, mint egész életművében nem egyszerűen esztétikai, ha-
nem mélyen morális kategória. Átéli a szerep vonzását, szenve-
di kétarcúságát. Végletei taszítják. Felső lehetősége a sors küld-
te fenség. Alsó lehetősége a maga választotta ripacsság. Az első-
ben a karizmatikus jelleget nézi gyanakodva. A másodikban a 
vásári jelleget nézi viszolyogva. Azt is tudja, a fenségnek, egy 
határon túl, esélye van a ripacsságra; a ripacsságnak, egy hatá-
ron túl, igénye van a fenségre. Minden váteszmagatartásban 
érzi az egymásba átnövő vagy átnőhető kettős veszélyzónát. 
Kifejlett formáját Szabó Dezsőben vitatja egy életen át. Csíra-
formájára Németh Lászlóban figyel fel. „Pajzzsal és dárdával" 
a kézben, éppen a Jónás után,egyéni drámája szünetében. Fur-
csa próféta. Patetikus és ironikus. Az igazsághirdetés kényszere 
adja pátoszát, a fel nem oldott kétely iróniáját. Ágoston és 
France tanítványa ebben is. Tudja, hogy prófétálnia kell, de 
mosolyog rajta, hogy kell, és hogy neki kell. 

A próféta ugyanis abszolút hisz az igazságában. Ezért fana-
tikus. Nem bölcs. Ha bölcs, már nem fanatikus; ha fanatikus, 
már nem bölcs. Ő pedig egy élet és egy halállal szembesítő 
betegség árán lett bölccsé. Sohasem volt hajlama a vakhithez. 
Az — számára — taszító vagy nevetséges. Ilyen lett Jónás. Aki 
„rühellé" ugyan a prófétaságot, de mert rákényszerült, azono-

1 2Erre az összefüggésre Kardos Pál hívja fel a figyelmet. Kardos Pál: 
Babits Mihály. Bp. 1972. 
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suit is vele. Megfélemlítettsége dühét is beleadta. Külső lobo-
gással hallgattatva el a belső bizonytalanságot. Botcsinálta pró-
fétából szuperprófétává torzulva, mindig belülről élve, sohasem 
kívülről szemlélve a szerepet. Nem csak gondolati, lélektani re-
meklés is. Jónás félelmes és nevetséges, azaz tisztán groteszk 
jellegében kap művészi megfogalmazást. Ezért korrigálja az 
Ótestamentumot egy fontos mozzanattal. A halszagú vátesz 
nem csupán felsül, hanem eleve kinevetik.13 Mert igazat mond 
ugyan, de igazságait a vakhit téveszméivel keveri, és jövendölé-
seiből kisüt a sikertelen élet triviális kompenzációja, a bosszú-
vágy. 

És a vakbuzgó próféta — éppen ezért - korlátolt is. Mert az 
isteni-történelmi bölcsességnek csak első lépcsőjét látja, nem 
az egész rendszerét. Csak a haragot és fenyegetést, nem a meg-
bocsátást és türelmet. Csak amit a kinyilatkoztatás diktál, nem 
amit a mélyebb logika. Az egyszínű-egyszerű történelmet érti, 
a bonyolult-sokszínű történelemben eltéved. Hirdet, de nem 
mérlegel, eszköze a históriának, nem fontolója és alakítója. 
Pedig itt éppen a magasabb logika kiszámíthatatlanságának fel-
ismerése az igazabb bölcsesség. Amely tudja, a megfontolás — 
utólag — lehet érvényes, a jóslat — előre — kockázatos. 

Mi van, ha ilyen szkeptikusan-józanon, kétellyel alápincé-
zett hittel mégis prófétálni kell, mert a szerepet kiosztotta a 
történelem? Amikor a szerep lehet, hogy groteszk, a jövendö-
lés lehet, hogy hamis, de a hallgatás biztos bűnös? Nos, akkor 
prófétálni kell, de színéről-visszájáról egyszerre élve a szituá-
ciót. Felismerve az Istenség metaforájával megemelt történelmi 
teleológia óvó és parancsoló, de kiszámíthatatlanul mélységes 
bölcsességét. Ahogy az irodalomtörténetbe bevonult Ádáz 
könnyen tehette költő gazdája lábainál, de költő gazdája nehe-
zen tehette a katasztrófa küszöbén. Csak így vállalhatja a pró-
fétalétet, nem vegytisztán, a rossz végleteknek kiszolgáltatot-

1 3 Ezt a fontos mozzanatot Rába György veszi észre. Rába György: 
Babits Mihály. Bp. 1983. 
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tan. Ninivébe megy, de kétellyel teszi, a küldetés és szerep 
dilemmáin tépelődve. Ezért az úton hozzálép valaki. A gyul-
ladt szemű zsidó jós mellé a vak görög király. Oidipusz, életé-
nek utolsó világirodalmi társa, aki a megnyugvást keresi, mert 
nem alkuvóvá, de bölccsé tette az isteni akaratok hálójába bo-
nyolódott, kibogozhatatlan sorsa. Eggyéforrva mennek először 
Ninivébe, hogy jövendöljenek a próféta fellobbanó hitével, de 
a király kiábrándult bölcsességével is. Azután Kolónoszba, 
hogy feloldódást nyerjenek, a király külső békéjével, de a pró-
féta belső nyugtalanságával is. Mintha Prospero - egyik leg-
fontosabb fordításának hőse —, a bölcs varázsló egyszerre pró-
fétálni kezdene. Amikor még varázsló, mert nem dobta a ten-
ger mélyére bűvös könyvét, és nem törte össze a csodavesszőt, 
de már bölcs, mert minden harmadik gondolata haláláé. Bel-
ső pátosszal tenné, de rezignáltán. Nemcsak a varázslatos pró-
fécia szükségét érezné, hanem veszélyét is. A varázslatét, amely 
addig lehet üdvös, amíg Prospero teszi, de kárhozattá válik, ha 
megtanulja Kalibán. 

Oidipusz Ninivében 

A betegágy nyilván magányos viaskodás az embernek mara-
dás lehetőségeivel, a lelki-humánus vagy testi-animális lét al-
ternatívájával. Felkészülés a prófétaküldetésre, annak minden 
dilemmáját kihordva. Csakhogy ebben a magányos viaskodás-
ban egész életművével, kiküzdött-felépített személyiségével, az 
európai kultúra asszimilált erőtartalékaival van jelen.Ez pedig 
szellemi és morális energia, ami gyümölcsözik a pokoljárás leg-
nehezebb pillanataiban is. A feljegyzésekben több fázisban és 
elszórtan, mégis szinte logikus rendben felbukkannak minda-
zok a szerzők és művek, akik és amelyek életében — valami-
lyen módon - igazán fontosak voltak. Majdnem végig, mindhá-
rom etapban Shakespeare. A végén — Shakespeare mellett -
igen nagy hangsúllyal Proust. Nagyon fontos helyen és kiemelt 
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módon Pascal és Ágoston. 38. március végén és április elején.14 

Mikor a testi szenvedés és a közvetlen halálfélelem majdnem 
vegetatív létre korlátozó szorítása enyhül, és előtérbe kerül a 
betegség adta megpróbáltatás metafizikai távlata, az önmagával 
azonos maradás szellemi és etikai tétje. Ágostonra csak utalás 
történik, de éppen a neki legfontosabb és most, a drámai mora-
litás folyamatában legaktuálisabb művére, a feljegyzésekhez 
„műfajilag" is közel álló Vallomásokra. Pascal többször is meg-
jelenik. Mauriac esszéit olvassa róla. Kommentárokat fűz hoz-
zá, és kéri műveit. Amelyekről korábban többször is írt. És 
ami nagyon lényeges: nemcsak a Gondolatokat, a hit és ész 
egyeztetési kísérletének szuggesztív költői antropológiát tartal-
mazó racionálteológiai töredékeit akarja újraolvasni, hanem a 
Vidéki leveleket is, az abszolút teoretikus-égi igazság és relatív 
gyakorlati-földi megvalósulás könyörtelen szembesítésének e 
kristálytiszta, iróniába hajló logikával megfogalmazott erkölcs-
tani alapokmányát. Az egykori nagy élmények, a költői és 
filozófiai koordinátákat szolgáltató sarkpontok megjelennek a 
betegágy fölött, és orientálják az életmű és személyiség legna-
gyobb intenzitású, etikai katarzist ígérő zárókonfliktusát. És 
természetesen a két utolsó fázisban, 40 őszén és 41 tavaszán-
nyarán, a halál pillanatáig ott van Szophoklész. Az Oidipusz 
Kolónoszban, az antik tragédiaköltő utolsó drámája, ami neki is 
utolsó fordítása és műve egyben. Utolsó életdrámájába szim-
bolikusan belejátszó utolsó fordítása és műve. Nem szívesen 
vállalt, muszájfeladat. Fokozatosan azonosul vele, a néma köl-
tő a vak királlyal. Azonosul és jelképpé emeli. 

A fordítás — nem patetikus a megfogalmazás — heroikus 
munka a halállal vívott harc szüneteiben. Olykor nem csupán 
szüneteiben, kulminációs pontjain is. Az utolsó pillanatban ké-
szül el. Javított példánya — Illyés megrendítő írásából tudjuk 
— a halálos ágy mellett van az éjjeliszekrényen.15 Csak a sze-

" 4 . m. 1.568. és 1 . 6 3 8 - 6 5 7 . 
15IUyés Gyula: 1941. augusztus 4. In: Iránytűvel. Bp. 1975. 
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т е к jelzik, hogy el lehet vinni a kiadóhoz. Nem szereti a mun-
kát. Az első Oidipusznál, amit tíz éve fordított, erőtlenebbnek 
érzi. Ritmikai-verstani gondjai vannak, és a szakembertől meg-
ejtett javításokon is bosszankodik. Aztán végbemegy egy fur-
csa, de logikus átlényegülés. Az azonosulás nem tudatos, de 
határozottan végigkövethető folyamata. Amely egymásra mon-
tírozza a két figurát. Az elmúlással szembenéző egykori királyt 
és az elmúlással szembenéző mai költőt. A közeledést a repre-
zentált népközo„séghez való viszony motiválja. Még akkor is, 
ha a két mozgás, a királyé és a költőé, ellenkező irányú. De 
más hajtóerők is vannak, és a dolog korántsem ilyen egyszerű. 

Legalább két, egymással nem azonos, de összefüggő ténye-
zővel lehet számolni. Az egyik — ez is jelkép —, hogy a fordítás 
lekerekíti a pályát. Visszavezeti gyökereihez. Az antik görög-la-
tin, azaz mediterrán ihletésű klasszicitáseszményhez. Amely 
humánumeszmény is, méghozzá megrontatlan, fogalomtisztí-
tást és minősítő-megszorító jelzőt nem igénylő formában. Per-
sze modern klasszicitáseszmény. Nem tisztán apollinikus, de 
nem is tisztán dionüszoszi. Hanem a kettő egymáson szelídí-
tett-kiegyenlített, egyszeri összeforrása. Nyugalmat nosztalgi-
záló nyugtalan klasszicitás. Amely az elsőt csak a második ki-
hordása-megszenvedése árán érheti el. Ahogy már a Horatiust 
átköltő meg nem elégedés himnusza volt az egyik első hang-
ütés. Ennek szimbóluma a Kolónoszba vándorló vak király. 
Aki iszonyú tragédia után és árán keresi a békét. A sokat szen-
vedettek és szenvedéstől bölcsekké lettek menedékét. A dionü-
szosszal való szembenézés révén megérdemelt, mélyen proble-
matikus, azaz igaz és művészileg csak így termékeny apolli-
nikus jelleget. Benne és vele a fordító saját indulásához és az 
európai kultúra indulásához tér vissza. Megkerülhetetlen ez ép-
pen akkor, amikor önmaga és a nemzet, az önmagával azonosí-
tott nemzet jobb lehetőségeit kutatja a prófétai küldetés kü-
szöbén. 

A másik tényleg a népközösséghez való viszony. Oidipusz 
egy volt a város népével, mikor megnyílt előtte a szakadék. 
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Apagyilkos, de törvényhozó is. Véres kezű és titokfejtő. Aki 
jutalmul kerül a rémtette által megürült trónra, és jogos örö-
kösként a vérfertőző ágyba. De törvényhozó marad, amikor az 
apagyilkost, titokfejtő, amikor a véres kezűt, jogos örökös, ami-
kor a vérfertőzőt kell büntetnie. Egy a várossal pusztulása árán 
is. Ettől semmisül meg fizikailag, és nő erkölcsileg óriássá. így 
érkezik Kolónoszba. Szemétől önkezével megfosztott, vétlen 
vétkes, töretlen aggastyánként. Mint nyugalomra vágyó meg 
nem alkuvó. Békét áhít az istenekkel, megszenvedte a bűnt, de 
rájuk hárítja a felelősséget. Mögötte az egykori azonosság, előt-
te a remélt béke. Kiábrándult, de kemény. Megszenvedett, de 
tudja az igazát. Babits útja más. de a cél azonos. Nem túl van 
az azonosuláson, hanem innen. Pontosabban szólva: benne van 
a folyamatban. Nem vétkezett. Nem bűnét vezekli, hanem tisz-
taságát óvja. Nem a vétek kiegyenlítése a tét, hanem a némaság 
bűnének elkerülése. Az alkatát akarja legyőzni, nem a múltját. 
Nem született prófétának, de azzá kell lennie. Kétes előtte a 
prófétaság, de vállalnia kell. Ebben segít a vak király. A kiáb-
rándult hitet példázza, a megtört töretlenséget, a gyengeségből 
fakadó erőt. Ha az vakon kereshette a feloldódást, ő is hirdet-
heti elfulladó hangon az igazságot. Ahogy a néma Kattrin is 
figyelmeztette a várost a veszedelemre. Tőle a dobszó idegen, 
de „a kínok eleven, süket és forró sötétjében" a „rossz gége" 
megkísérli a szólást. Bátorítja, hogy a szeme világát vesztett ki-
rály Antigoné karján mégis elérkezett a törvény földjére. Ak-
kor őt is hozzásegíthetik nerntői, hogy elakadó szóval megfo-
galmazhassa a törvényt. 

Mert főképpen erről van szó. A törvényről, amit egész életé-
ben keresett. Az etikai és esztétikai törvényről, ami nála — 
romlatlan-archaikus módon — egy. Oidipusz megtalálta, Athén 
földjén, Kolónosz hérosz ligetében. Ha az igazságot nem is, de 
a törvény adta békét igen. Azon az athéni földön, amely a 
férjgyilkos asszony és anyagyilkos fiú ősvilági erkölcs- és lelki-
ismeretdrámájában is feloldozást adott. Pedig a sorsüldözte ki-
rályra mindenki kezet emelt, gonosz sógor és gonosz fiú is. 

3 Irodalomtörténet 1984/3 
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Egyedül a törvény védte meg, amelynek létéről halála előtt 
bizonyságot szerezhetett. A halál előtt álló költő számára nincs 
bizonyosság. De a magány, a veszélyeztetettség, a keresés azo-
nos. Ez segíti a végső identifikációt. A feljegyzések - félig 
tudatosan, inkább csak elszólásként - automatikus pontosság-
gal rögzítik a folyamatot. 40. október 17-én jelentéktelen poli-
tikai beszélgetésben utal Thézeusznak Kreónt megfékező, a 
vak király védelmére szóló szavaira, amelyek hirtelen morális-
irodalmi hátteret adnak a polémiának: 

A sors saját vermedbe ejtett. Jogtalan 
szerzett kincseket megőrizni nem lehet 

Van még nemesebben árulkodó hely is. A teljes azonosulás 
bizonyítéka. 41 májusában levelet fogalmaz a fordítás javításá-
nak ügyében. Ritmikai kérdések bizonyítására idéz az első 
Oidipuszból. Jelképnek sejtem, hogy mit: 

Jaj nekem! 
ezer átok terhe nyom! 

Küzködöm . . . 
egész népem beteg . . . 

S szabadítani nincsen az észnek 
Fegyvere. Meg se növelheti sarjait 
E dus-hirü föld, s az anyák ki nem állják 
A gyötrelmes 

vajúdásokat és belehalnak." 

A kórus szavai a dögvészsújtotta város gyötrelmeiről. Erre 
hangzik fel a király esküje, amely szabadítást ígér. Még nem 
sejti, hogy saját léte az ár. Babits tudja, mi a prófétaság veszé-
lye és jutalma, azt is, mibe került ez a thébai királynak. így 
megy, Oidipuszként, kétellyel tele, nem Kolónoszba, de Nini-
vébe, amerre a törvényt sejti. Útján élete szilárdnak hitt álló-
csillagai vezetik. Nagyrészt újlatin csillagok. Például Ágoston és 
Pascal. 

1 6 I . m. II. 14. és 350. 
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Itt érdemes megállni egy kicsit. A „beszélgetések" 
40 novemberében elméleti kérdések körül sűrűsödnek. A gon-
dolkodás és az etikum nagy dilemmái körül. Megismétli szinte 
mindazokat az alaptételeket, amelyek esszéművészetében évti-
zedek alatt kialakultak. Fontos mozzanat. Egész életművét, 
kivívott emberi-gondolkodói szintjét bekapcsolja a humánum 
megőrzéséért, a léleknek a test fölött vívott győzelméért foly-
tatott küzdelembe. Miről is van szó? Történelmi ideálkeresés-
ről, kor- és kórképről, gondolati folyamatok mérlegeléséről, 
aktuális politikai konzekvenciákról. A fénykor most is a 19. 
század. A klasszikus liberalizmus virágzása. Ahol még megvolt 
politikai gyakorlat és erkölcsi norma, hétköznapi tett és ünne-
pi lelkiismeret jó közérzetet biztosító összhangja. És az indivi-
duális elv aralma. Amely mozgatója és középpontja, értelme és 
megvalósítója a szellemi folyamatok felfelé ívelő fejlődésének. 
Ehhez képest mozdult el - rossz irányban - valami. A világ 
rádöbbent az erkölcs relativitására. Pontosabban szólva relatív-
nak vélte, és ezzel azzá is tette az erkölcsöt. És megbontotta a 
ráció világképét. A dolgok ismeretének logikán nyugvó rendjét. 
A világra irányuló értelmes tekintetet, amelyre a világ is értel-
mesen tekint vissza. A kanti gondolattal kezdődött a destruk-
ció. A híres tétellel, hogy tér és idő csupán szemléletünk for-
mái. A történettudomány — a változó korszellem fogalmával — 
szentesítette az elmozdulást. Megteremtette logikum és etikum 
relatív voltának általános elméletét. Nem felmérte, hanem tör-
vénybe iktatta, nem elítélte, hanem szükségszerűnek minősí-
tette a rossz tendenciákat. A trónra emelt korszellem lett az 
antiszemitizmus érve is. Amely a nemzet szellemi — humánus 
princípiumával a faj biológiai-animális princípiumát állította 
szembe.1 ' 

Gondolkodása sarkpontjai ezek. Emberi magatartását és üd-
vösség felé vezető útját orientáló állócsillagok. Nemcsak a ko-
rábbi Pascal- és Ágoston-tanulmányok igéi, hanem erre mutat-

1 7I. m. II. 1 3 3 - 1 4 0 . 
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nak még az első háború éveiből A Shakespeare-ünnephez írot-
tak és a Leibnizról mint hazafiról szóló megemlékezés is. És 
persze a ma már az irracionalizmus ellen folytatott filozófiai-
morális küzdelem alapokmányának tekinthetőd veszedelmes 
világnézet. A két háború közöttről a Julien Benda könyvét 
interpretáló-magasabb szintre emelő, nagy vitát kiváltó esszé, 
Az Írástudók árulása és a történetírás új tendenciáit perbe 
fogó, az abszolút normák elárulásával megvádoló Szellemtörté-
net. No meg közvetlen a betegség kezdetéről a személyes aggo-
dalom szubjektivitásától szinte lírává emelt töprengés, A huma-
nizmus és korunk. A betegség alatt és közben pedig a kort 
vádoló és „magát emésztő" zaklatottan emelt hangú tépelődés, 
A tömeg és a nemzet.1 8 És még valami régebbről. Nem esszé, 
hanem értekezés. Nem művészi kísérlet, inkább tudományos 
okfejtés. Mint ilyen egyedülálló a pályán. A 19-ben az egyete-
men tartott irodalomelméleti előadássorozat. Az életmű szer-
ves része. Benne a 19. század nemesen historicista fejlődés-
gondolatával és az individuum tiszteletével mint az irodalom 
vizsgálat tudományos és etikai alapelvével. 

Meglepően homogén gondolatrendszer, egyik legkoheren-
sebb a hazai eszmetörténetben. Filozófiai érvényét költői rang-
ja hitelesíti, a halálos betegség hónapjaiban való töredékes újra-
fogalmazás egyéni létkérdéssé avatja, a személyes sors részévé 
teszi. Egyetlen központi magja van, mint minden nagy gondo-
latrendszernek. Az örök normák keresése, a létükbe vetett 
emberi-lírai hit. A szituáció felerősít hangsúlyokat, de az eg-
zisztenciális azonosulás, eszmék sorsának és egyén sorsának 
egybeesése nem most kezdődik. Erről tanúskodnak a korábbi 
esszék lírába illő, költészetrangú metaforái. A történelmi sötét-
ségben pislákoló, fényt adó mécses. A világítótorony, amely 
akkor is mutatja az irányt, ha nem jár arra hajó. Nem kell 
hozzájuk kommentár. A szellem gyengülő energiái ezek. Jelzik, 

1 'Babits Mihály: Esszék, tanulmányok. Bp. 1978. I. és II. 1916-, 
17-, 18-, 19-, 28-, 31-, 37- és 38-ból. 
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merre rejtőznek a törvény sarkcsillagai. Ahol a kultúra egyete-
messége van, az individuum szentsége, a nemzet szellemi fo-
galma, a humánum ésszerű aziluma — és még sok egyéb nemes 
anakronizmus. 

Hogy az ember ezeket elveszítette, nemcsak a célt, hanem 
már az irányt is, most háromszorosan személyes, az intellektu-
ális-morális megmaradás gondjával összefüggő dilemma. 

Először, mert a betegágy pontosan ennek az ellentétnek 
csatatere. Általánosan fogalmazva: szellemi nemzet helyett bio-
lógiai faj; szabad egyéniség helyett kötött kollektívum; egyete-
mes műveltség helyett néptörzsi partikularitás; logikus ész he-
lyett gomolygó ösztön; általános törvény helyett egyszeri él-
mény; törvényt kormányzó ész helyett véletlen kormányozta 
tény — ezek az emberi szellem betegségének tünetei. Konkré-
tan fogalmazva: szabadon szárnyaló lélek helyett ágyhoz szöge-
zett gyarló test; kötetlen humánus lét helyett megkötött ani-
mális lét; intellektuális önépítés helyett organikus önfenntar-
tás; az alkotás öröme helyett a fizikum fájdalma; a teremtő 
logika játéka helyett a teremtett kreatúra félelme; öntörvényű 
esszenciális megvalósulás helyett kiszolgáltatott vegetatív meg-
maradás — ezek az egyedi lét betegségének tünetei. A kettő 
egybeesik, egymást erősíti. Az általános-szelleminek konkrét-
egyedi hitelt ad, a konkrét-egyedinek általános-szellemi tartal-
mat. Ami A veszedelmes világnézetben elméleti konklúzió, a 
Beszélgetőfuzetekben gyakorlati létkérdés. A világtörténelem 
leült az ágya szélére. Magányosan néztek farkasszemet. 

Másodszor, mert életműve szellemi-erkölcsi értelméről van 
szó. Védi betegen is, amíg „az égi és ninivei hatalmak" enge-
dik. Korábban a szellemtörténet ellen. Ha teoretikusan nem is 
feltétlenül indokoltan, morális igazában támadhatatlanul. Mert 
nem adja az átlagnak a különöst, a kor közös szellemének a 
géniusz egyéni szellemét, az élmény egyszeri lobbanásának az 
ész tartós érvényét, a futó-változó felhőknek a planéták álló-
örök rendjét. Most aktuális tendenciák ellen. Az fűti utolsó 
nagy polémiáját is, talán a leghevesebbet pályáján. A Németh 
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Lászlóval folytatottat. A befogadó, nagy magyar koncepciót 
védi a kirekesztő, kis magyar koncepcióval szemben. Mert 
összefügg a nemzet és faj dilemmájával. Az első erkölcsre ala-
pozó szellemi, a második származásra alapuló biológiai elvével. 
A nemzettel mint humánus, a fajjal mint animális princípium 
mai. Nem kétséges: a vitát Németh könyve provokálja; a 
„pajzzsal és dárdával" fogalmazott válasz egész intellektuális 
indulatát mégsem érdemli. Fajfogalma nem a korabeli etikátlan 
zsurnalisztika és törvényhozás triviális fajfogalma. De fajfoga-
lom, amely kivívja maga ellen az ekkor értékőrzéssel egyet 
jelentő tradícióőrzés mély tüzű szellemi-etikai filippikáját. 

Harmadszor, mert összefügg az írástudók árulásának vagy 
hűségének a szellemi ember alapmagatartását meghatározó 
gondjával. Ez az öröknek és a pillanatnak az ellentéte. A hű-
séges írástudó kormányzó eszmék gigantomachiáját vívja, az 
áruló írástudó belép a napi érdekek küzdőterére. Érdemes tisz-
tázni: nemcsak a végérvényesnek és efemernek, az örökkévaló-
sághoz kötöttnek és perchez kötöttnek kettősségéről van szó, 
hanem etika és politika szembenállásáról is. Nem tudja, nem is 
akarja elválasztani a kettőt, és a másodikon, a politikán szá-
mon kéri az elsőt, az etikát. Nem a politikus etika az álma, 
hanem az etikus politika. Tragikus konfliktus, óriási dráma 
lehetne belőle, és el lehet bukni rajta. Mint a Shakespeare-hő-
sök közül néhány, éppen a legjobbak fajtájából. Brutus, aki 
erkölcsileg reagál, amikor gyakorlatilag kellene. Hamlet, aki az 
igazságot mérlegeli, amikor az erőviszonyokat kellene. Annál 
kiélezettebb a probléma, mert a hatalom is ezt támogatja. Nem 
a morál külön praxisát, hanem a praxis külön morálját. Ezért 
érzi meg a mitológiai szituációt Thomas Mann a bonni egye-
temhez írott levelében. Amelyben a hűséges írástudó, az érté-
kek őre néz „a hatalom farkasszemébe".19 

Mindez még csak elméleti magatartás és konkrét sors talál-
kozásának felső rétege. Van mélyebb áramlat is, ahol minden 

1 'Tnomas Mann levele. In: Esszék, tanulmányok. 1937. 
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megalapozódik. Antropológia, az ember lényegéről szóló taní-
tás, de inkább hit. Persze főképpen költó'i, nem teoretikus em-
bertan. Lírai és filozófiai gyökerei is vannak. Olyanok, ahol a 
kettő érintkezik. A filozófiából majdnem líra lesz, a lírából 
majdnem filozófia. A lírai gyökér Ágoston, azaz a Vallomások 
és Pascal, azaz a Gondolatok. A filozófiai gyökér Kant, azaz a 
Vallás a puszta ész határain belül. És az egész gondolkodását 
oly mélyen befolyásoló kanti etika. Ami megejti, ennek az 
antropológiának a magja. Közvetlenül alkalmazhatja önmagára. 
Pontosabban pillanatnyi állapotára. A küzdelemre, amitől 
most léte, erkölcsi megmaradása függ. Az ember kettős lény. 
Egyfelől ösztöne mozgatja, ennek megnyilvánulása az akarat. 
Másfelől erkölcse mozgatja, ennek megnyilvánulása az igazság. 
Az ösztönös akarattól rosszra determinált; az erkölcsös igazság-
gal jóra kényszeríthető. Ezért keresi tudatosan a jót, követi 
tudattalanul a rosszat. Az ösztön, az akarat, a rossz a test elve. 
Az erkölcs, az igazság, a jó a lélek elve. A küzdelem test és 
lélek drámája (drámai moralitása), amelybe beavatkoznak 
metafizikai hatalmak is. És föld és ég harcává szélesítik. Az ég 
nyilvánul meg az igazság kényszerítő, legalábbis orientáló erejé-
ben, a kegyelemben. Ez Ágoston megtéréstörténetének égi-föl-
di motivációsrendszere. A természetadta földi tény és a kegye-
lemadta égi igazság konfliktusa. Hátterében jó és rossz archa-
ikus-mitológiai kontroverziájával. Ezt éli most éppen a költő. 
A szó fizikai konkrétságában és metaforikus általánosságában 
is. Hogy bűnre, legalábbis gyengeségre születik, de megadatott 
számára a jó választás lehetősége. Ahogy Kant vélte. Ezért cso-
dálhatja nemcsak feje fölött a csillagokat, hanem lelkében az 
erkölcsi törvényt is. 

Pascal is ezt kínálja. A lét kettősségét - méghozzá a 
legkiélezettebb formában. Gondolati válságban él. Az újkori 
tudomány szétveti a középkori világképet. És a gondviselést 
veszített, magányos ember szembe kerül a kozmikus távlatok-
kal. Őrizni akarja a hitet, de következtetéseit a ráció irányítja. 
Ebből fakad a végtelen űr félelme és az ésszerű hit reménye. 
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Tisztán gondolati harc, de rokon Babitséval. A személyes jel-
legben is. Ott a logikus hit lehetőségéről van szó, itt a lelki 
egyensúly megőrzéséről. A francia gondolkodó lírikus filozófi-
ájában a kételyt kell legyőzni, hogy újkori módon hinni lehes-
sen. A magyar költő filozofikus lírájában a betegséget kell le-
győzni, hogy szellemi emberként megmaradni lehessen. Mindig 
is így értette Pascalt, de a szituáció most aktualizálja az egy-
kori élményt. Az óriás és a porszem, a földhöz kötött féreg és 
az égben lebbenő angyal dilemmáját. A kifeszítettséget a vég-
letek között. A kárhozatot vagy üdvösséget ígérő emberi alter-
natívát. A megsemmisülés veszélyét, a megvalósulás lehetősé-
gét. Az átmeneti lény önreflexióját, aki a semmiből jön, de a 
mindenség felé mehet. Kreatúra és kreátor, parány az abszolú-
tumhoz, abszolútum a parányhoz képest. Nyomorult, de tuda-
ta van Istenről. Ezért gőg és kétségbeesés végletei között is 
választ. Istentudata nyomorának tudata nélkül — gőg. Nyomo-
rának tudata istentudata nélkül - kétségbeesés. Egyetlen lehe-
tősége van féreg és angyal, kárhozat és üdvösség, gőg és kétség-
beesés válaszútján: a kereső gondolat. Az övé egyedül a kreatú-
rák között. Mulandó, de tudja, hogy így van. Szembenézhet 
vele, elrendezheti magában, felkészülhet rá. Ebben áll a humá-
nus méltóság veleje. Ez a Pascaltól, valamelyest Montaigne-től 
származó bölcsesség sohasem volt számára aktuálisabb. Szem-
benéz elmúlásával. Tudata van róla, mint Pascal emberének, 
készül rá, mint Montaigne-é. Az elsőnek kötetei az éjjeliszekré-
nyén vannak, a másodikat egy meditációra alkalmat adó, bol-
dogabb kor gyermekeként említi. Talán ennek is jelentősége 
van: a bölcsesség és tolerancia államának, az Utópia álmának 
szerzőjével, Morus Tamással együtt.20 

Persze Ágoston írása keresztény megtéréstörténet, Pascalé 
töredék egy katolikus teológiából. Az övé egyik sem. De a 
lélek győzelméért folytatott harcban, a sors minőségén való 
töprengésben villan valami analógia. És a kései írásokban és a 

20I. m.II. 204. 
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füzetekben is következetesen megjelenik a keresztény kultúra 
évezredeinek nagy metaforarendszere és a katolikus liturgia jó 
néhány mozzanata. Nem tételes vallásosság, hanem küzdelem 
egy élet méltó befejezéséért. Hogy a lélek a test megtöretése-
kor is önmaga maradhasson, a szellem a fizikum elhalásakor is 
őrizhesse eredendő intellektuális nyugtalanságát. Mindez rácsú-
szik az átélten öröklött tradícióra, annak képzetkincsére és 
terminológiájára. És néhány ponton érintkezik szemléletével. 
Már csak dualitásában, test és lélek, jó és rossz archaikus-mito-
logikus párharcában, a személyes szenvedésnek és az elbukás-
nak, lábon maradásnak metafizikai távlatokba való állításában 
is. így lesz belőle modern módon apokrif megtérés- vagy meg-
váltástörténet, líraian eretnek teológia vagy üdvtan, szeszélye-
sen egyéni drámai moralitás. A hitnek, a szellem erejébe vetett 
hitnek ki nem hunyó vágyával, a kételynek soha el nem felej-
tett kényszerével és kötelességével. A sok tépelődés árán meg-
kínlódott „dubito ergo sum"-mal, amely a szellemi ember hité-
nek elkerülhetetlen velejárója. Ez teszi a betegágy drámáját 
nemcsak gondolatilag elmélyítetté, hanem személyesen hite-
lessé, és a belőle született jegyzeteket szaggatottan komplikált 
irodalmi remekművé. 

Alig egy hónappal halála előtt, pontosan a gyónás vagy fel-
oldozás napján van a füzetekben egy fontos bejegyzés. Arról, 
hogy Isten hátat fordított a világnak, és a katolicizmus ellen-
téte az akkori világnézettel éppen a szabadságban, pontosab-
ban a keresés szabadságában van.21 Ebben két mozzanat is 
érdekes. Egyrészt, hogy pontos utalás Pascalnak a rejtőzködő 
Istenre vonatkozó híres metaforájára. Másrészt, hogy a keresés 
motívumában összetalálkozik Babits életmüvének egyik alap-
gondolatával. Még akkor is, ha a gondolkodó Istenének rejtőzé-
sében az újkor világképében láthatatlanná vált abszolútum álta-
lános filozófiai problémájáról van szó. A költő Istenének elfor-
dulásában pedig egy nemzet drámájával azonosított egyéni drá-

" I . m. 410. 
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ma magányosságának konkrét személyi-történelmi dilemmájá-
ról. A kettőt, az általánosat és konkrétat éppen a keresés kény-
szere kapcsolja össze. A két véglet között való mozgás. Ahol az 
ember döntésein múlik, hogy melyikre érkezik, az üdvére vagy 
a kárhozatára. 

Innen lehet megérteni, miért fontos számára egész életében 
Pascal. A rejtőzködő Isten misztériuma is összefügg a keresés-
sel. A kegyelem — a janzenisták Ágostontól örökölt kulcsmotí-
vuma — jön a magányos ember elé, és ösztönzi a keresésre. Ez 
eredményezi: az ember ugyan nem méltó Istenre, de nem eleve 
képtelen, hogy méltó legyen. Ez a magányos, kétellyel teli, de 
nem reménytelen keresés a híres választás-elmélet lényege. 
Hogy dönteni kell Isten léte mellett. A hitre szavazni a szkep-
szissel, a bizalomra a félelemmel szemben. Babitsnál a hangsúly 
nem a döntésre és választásra, hanem a keresésre és tépelődésre 
esik. A keresés örömére a találás eredménye, az út csodájára a 
megérkezés biztonsága nélkül. Ennek az érzésnek — egész köl-
tészetén túl - életművében két gondolati-irodalmi bázisa is 
van. Vörösmarty és Dante. Vörösmartyval kapcsolatban ez 
még csak a romantika lényegét megfogalmazó híres paradoxon. 
A Csongor és Tünde költőiségének alapja nem a boldogság 
keresése, hanem a keresés boldogsága. A kék virág beteljesülés-
től félő romantikus álmának ez a költőileg és elméletileg egya-
ránt pontos, axiomatikus megfogalmazása. Dantéval kapcso-
latban többről van szó. Az utazás ősi, műfajalkotó epikus 
motívumának és az istenkeresés modern, zaklatottan teolo-
gikus motívumának összekapcsolásáról. Nem tíz évig hajózni 
Trójából Ithakába, hanem az „emberélet útjának felétől" ván-
dorolni az alvilág birodalmain át a paradicsomba. Odüsszeusz 
útja hazafelé vezet, ahonnan — éppen Babits elemzéséből tud-
juk — úgyis újra elindul. És pontosan ettől Odüsszeusz, és 
ettől költői. Dante útja az Isten látásához vezet, ahol — éppen 
Babits fordításából és elemzéséből tudjuk — meg kell nyugod-
nia. És pontosan ettől Dante, és ettől költői. Sorolni lehet az ő 

< esszéjéből való metaforákat: utazni az egész világon át Istenig; 
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a lélek bolyongása a lét útvesztőiben a megváltás felé; az élet 
erdejében eltévedt ember útja a poklon át a mennybe. Mind-
egyik ugyanazt jelenti. Keresés és hit. A hit keresése és a kere-
sés hite. Az egyéni feloldódásért folyó egyéni dráma, nagy 
közösségi háttérrel és önmagát legyőző feladatvállalással. Nincs 
garanciája a sikerre. De nem is a siker a tétje, hanem az emberi 
méltóságát kivívó-megtartó küzdelem 

Ez a prófétálásra kényszerült Oidipusz, a megfáradtan is 
szilárd, vakon is legtisztábban látó, öregen is töretlen király 
Ninivében. Ennek másik arca a botcsinálta próféta és felsült 
jós, Jónás vesszőfutása Kolónoszban. 

Jónás Kolónoszban 

Oidipusz töprengőn, kételytől gyötörtén prófétál Ninivé-
ben. Prófétál, mert Ninivében prófétálni kell, de csak töpren-
gőn és kételytől gyötörtén teheti, mert ő a bölcsen felvilágo-
sult Oidipusz, nem a fanatikusan elvakult Jónás. Jónás meg-
törtebben, visszafogottabban prófétál Kolónoszban. Prófétál, 
mert ő Jónás, és ezt kell tennie, de csak megtörtebben és vissza-
fogottabban teheti, mert a végső béke földjére, Kolónoszba ér-
kezett, nem a kuszán forrongó Ninivébe. 

Van ennek a halkabb, kolónoszi próféciának mélyebb gyö-
kere is. Méghozzá megint csak lélek és test, ég és föld ellenté-
tes kettőse. Ágoston meghatározza az abszolút igazságot, de a 
földi világhoz viszonyítja. Pascal a lélekre apellál, de tudja: a 
test börtönébe zártan létezik a földön. Ez az alapdilemma. Az 
igazság égi elve, aminek a földön kell megvalósulnia. A lélek 
elve, aminek a testtel kell egyezkednie. Ismét antropológia, de 
gyakorlati, a létezés lehetőségeit kutatja. És ismét etika, de 
evüági, a modus vivendi útjait kutatja. Nála régi gond. Még az 
első kataklizma idejéből való. Felismert, de nem elismert létel-
méleti tény. Nem törvény, hanem praxis, a törvény elkerülhe-
tetlen deviációja. Már A veszedelmes világnézet ezzel szegül 



562 Poszler György 

szembe. Hogy az esetleges élmény és egyszeri tény győzött a 
logikus gondolat és örök princípium felett. Mélyen megrendí-
tette. Nemcsak teória lett belőle, de költészet is. A vak és 
brutális események sodorták le a gondolat finom és törékeny 
építményeiről Emil Laskot, a bölcselőt. Aki az autentikus élet 
tartós törvényein töprengett, de megölték az inautentikus élet 
efemer tényei. így öntötte bronzba az Egy filozófus halálára, a 
magyar bölcseleti líra Vörösmarty Gondolatok a könyvtárban 
című versével egyenrangú, egyszeri remekműve. Persze a líra a 
kegyetlen és feloldhatatlan kimondás műfaja, nem a töprengő 
és feloldást kereső kiegyenlítésé. De a bölcselet a töprengő és 
feloldást kereső kiegyenlítés műfaja, nem a kegyetlen és felold-
hatatlan kimondásé. Az első megfogalmazhatja az élet elvisel-
hetetlenségét. A másodiknak segítenie kell az élet elviselhető-
ségét. Mi van, ha valaki bölcselő lírikus és lírai bölcselő? 
Akkor ha nem is az egyikben állít és a másikban visszavon, de 
az egyikben kimond, a másikban keres. A költő Babits rögzíti a 
szellemtelenné lett élet győzelmét az életteli szellem felett. A 
filozófus Babits kutatja az égi lélek primátusát a földi test 
felett. A természeti elv antiintellektualitásával szemben a szel-
lemi elv természetes intellektualitását. 

A hatalom is a kiegyenlítés felé orientál. Az élet tényeinek 
elismerésére. Ezért fontos neki Pascal, ezúttal a Vidéki leve-
lek. Pontosan erről a kettősségről szól. Hogy van égi igazság és 
erkölcs és földi világ és gyakorlat. Az előbbi veleje a kegyelem; 
az utóbbi gerince a hatalom. A janzenista filozófus, de inkább 
költő (és itt ez kap hangsúlyt) a gondolatok embere, a kegye-
lemre apellál, és nem alkuszik. A jezsuita lelkipásztor, de in-
kább politikus (és ott ez kap hangsúlyt) a gyakorlat embere, a 
hatalomra apellál, és megalkuszik. Az egyik hidegen csillogó, 
tiszta elv; a másik hajlékonyan egyezkedő, nem tiszta praxis. 
De Pascal a lelki üdvéért viaskodik, és azért, hogy ebben min-
denkinek világos legyen a kegyelem lehetősége. Babits a lelki 
üdvéért, de a nemzeti tudat tisztaságáért is viaskodik, és azért, 
hogy ebben mindenkinek világos legyen a megmaradás lehető-
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sége. Ezért az első nem keresheti a közvetítést, mert nem veszé-
lyezteti a lelki üdvöt; a második keresi a közvetítést, mert nem 
veszélyezteti a megmaradást. 

Erről vall — tényleg vallomás — már Az írástudók árulása is. 
Nem a megalkuvás az árulás, hanem az eszmény vesztés. Ponto-
sabban a hamis eszmény kialakítása és szentesítése. Az antiin-
tellektuális szemlélet és pragmatikus gyakorlat apoteózisa. Az 
írástudó árulása vagy hűsége leggyötrőbb személyes problémá-
ja. Tisztán hű az írástudó, ha tudja, hogy léteznek az igazság 
állócsillagai, és következetesen halad feléjük. Tisztán áruló az 
írástudó, ha nem is keresi, hogy merre vannak az igazság álló-
csillagai, vagy létüket is megtagadja. De erkölcsileg még talpon 
van és szellemileg még ép, ha nem mehet ugyan a csillagok 
irányában, de felemelt karral mutat feléjük. Ez az egyik gondo-
lati kulcs a füzetekben körvonalazódó erkölcsi-szellemi maga-
tartáshoz. A hűség őrzéséhez, a közvetítés kereséséhez. A Koló-
noszba érkezett Jónás higgadtan bölcs prófétálásához. Próbáló 
időkben apró dolgok is jelentőséget kapnak. Erkölcsi hátteret, 
filozófiai tartalmat, ami a hétköznapokban nincs nekik. így a 
füzetek születésekor, betegség közben a Baumgarten-kurató-
rium. Szüntelenül eszményt és realitást kell egyeztetni. Esz-
ményt, amely etika és esztétika. Azt diktálja, hogy mindig csak 
a legjobbaknak lehet adni a díjat. És realitást, amely taktika és 
politika. Azt diktálja, hogy nem mindig lehet a legjobbaknak 
adni a díjat. Igaz, kínos, de kicsinyes egyezkedés. A valódi tét 
sem igazán nagy. A folyamat még a kelet-európai politika zsu-
gorított machiavellizmusának aktusa is lehetne. Távol kell tar-
tani a politikailag kompromittáltakat; küzdeni kell a származás 
szerint nem megfelelőkért. Egyeztetve igényt és tényt; igazsá-
got és lehetőséget. Semmi sem állt távolabb tőle, mint ez a 
sikert is kínáló, játékot sem nélkülöző, síkosán közlekedő 
mikropolitika. Érezte a benne felsejlő veszélyt, a kicsinyessé-
get és cinizmust, kicsinyes cinizmust. Alceste volt a legneme-
sebb értelemben. A napi apró gyakorlatot is örök nagy elvek 
jegyében akarta csinálni. Lassú-langyos, éles választásokra nem 
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kényszerítő időkben mosolyogtató anakronizmus. Gyors-forró, 
éles választásokra kényszerítő időben nyomasztó életképtelen-
ség. Az utóbbiban élt, és azt szenvedte. Kínosan mérlegelte a 
művészi-emberi kvalitásokat, amelyek lehetővé vagy lehetetlen-
né teszik a díjat, még kínosabban a politikai-származásbeli 
adottságokat, amelyek megengedhetővé vagy megengedhetet-
lenné teszik. A füzetekben szüntelenül jelen lévő pillanatnyi 
gond mögött mélyebb emberi minőség is van. A legmagasabb-
rendű fajtából. Hogy képtelen szétválasztani etikát és gyakorla-
tot. Az elsőt nem tudja a másodikhoz igazítani, ezért a másodi-
kat akaija az elsőhöz. Gyakorlati etikára képtelen, megkísérli 
az etikus gyakorlatot. Fájdalmasan életen kívüli jelenség. Az 
egyeztethetetlenségben nem az élet vádolja őt mint jelenséget, 
hanem ő mint jelenség vádolja az életet. Többek között ettől is 
emlékeztető mérce. 

Van ennek a földi portól ment égi etikának másik oldala is. 
Nehezebben magyarázható. Hogy a rezisztenciája is ilyen égi-
etikai. Tiszta törvényeiben vitathatatlan. Gyakorlati érvényé-
ben vitatható. Teljesen szellemi és morális síkon marad, amikor 
a tétek már messze nem szellemiek és morálisak. Konkrét-kí-
nos tény hozza felszínre, az első faji törvény megfogalmazása, 
és az ellene kibontakozó tiltakozás. Tőle is aláírást kérnek. A 
feljegyzések tanúskodnak: napokig gyötrődik — nem túlzás a 
kifejezés - a dolog miatt. A közvetlen életveszélyen már túl 
van. A kanülcserék rémei is enyhültek. A fizikai-testi gyötre-
lemben pillanatnyi szünet, a lelki-szellemi talpon maradás 
gondjai kiéleződnek. A listát mérlegeli, a szereplő neveket, a 
gesztus minőségét, etikai súlyát, politikai hatását. Azt, hogy 
gyáva, ha megtagadja, vagy bátor, ha megteszi. Számára, műtét 
után, újabb roham előtt, halálon innen, életen túl, nem túlzot-
tan értelmes alternatíva. Másról van szó. Magatartása érvényes-
ségéről. Arról, hogy ami autentikus emberi-művészi platform 
volt a hazai fasizmus e reprezentatív aktusa előtt, ilyen marad-
e azután is. Magához következetesen dönt, de nem hibátlanul. 
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Esszében, a gondolat és művészet síkján válaszol; az aláírást 
megtagadja. 

Az esszéválasz A tömeg és a nemzet 38 májusából. Támad-
hatatlanul szép írás, saját mércéje szerint is magasrendű. Pate-
tikus higgadtsága van és költői logikája. A tradíció nevében 
tiltakozik. Az első, szent királytól származó, európai, nyitott, 
befogadó magyarságeszmény és soknyelvű-nemzetiségű, ezért 
erős haza jegyében. Meg azért is — mert most először igazán 
konkrétan — a faj testi-animális elvével a nemzet szellemi-
humánus elvét szegezi szembe. Megfordítja az asszimiláció ek-
kor már hagyományos tévtanának hagyományosan rossz lo-
gikáját. Nem a magyarság elnémetesedését és elzsidósodását 
félti, hanem a hazai németség és zsidóság magyarrá válását re-
méli. Az első a gyanakvóan „visszametsző", sohasem volt gyö-
kerekhez visszavonuló, bezárkózó doktrína. A második a biza-
kodóan kaput táró, mindig volt tradíciókra apelláló, nyílt 
doktrína. Ki vitatná igazságait? Márványba vésetten maradan-
dók. De már régen nem teóriákról van szó. Hanem sanda teóri-
ák gyilkos gyakorlatának konkrét készülődéséről. Ő hű az írás-
tudó maga megfogalmazta eszményéhez. Túl aktuális gyűlölkö-
déseken, az autentikus emberi lét tiszta levegőjében és havasi 
napfényében fogalmazza az örök érvényű törvényeket. Amikor 
senki sem törődik már a törvényekkel. Szellemi-erkölcsi épen 
maradásról beszél, amikor fizikai életben maradás a tét. Nem 
száll le a normák tiszta birodalmából a tények nem tiszta küz-
dőterére. A végső ponton, határhelyzetben szolgálja az ideált, 
amelyet, lehet, újra kellene fogalmaznia, legalábbis felfüggesz-
tenie. Rendkívüli helyzetben rendkívüli módon reagálva, mó-
dosítva az írástudó magatartásának etikettjét, ha nem is a nor-
mális állapotra vonatkozó etikáját. Nem teszi. Megmarad irtó-
zása a politikai tettől. Csonttá soványodott karjával rendület-
lenül mutat a törvény állócsillagaira. De a létkérdések már 
más dimenziókat öltenek, új, tőle még sejteni sem akart 
koordináta-rendszerekben kapnak tragikus megoldást. De-
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monstrációja ettől lesz nemesen hatástalan anakronizmus. 
Eszme- és irodalomtörténeti tény, gyakorlatilag-politikailag 
irreleváns. 

Optimista katarzis: „Stirb und werde" 

41. május elsején, három hónappal halála előtt Goethét idézi 
a füzetekben. A halálból fakadó élet költői-filozófiai szálló-
igévé lett, végérvényes megfogalmazását. 

Und solang du das nicht hast, 
dieses: Stirb und Werde! 
bist du nur ein trüber Gast 

2 2 auf der dunklen Erde. 

Nem kell sok kommentár. Életének summája, ekkor már 
több, mint hároméves küzdelmének, test és lélek drámai mora-
litásának végső konzekvenciája. Két kérdést vet fel: mit jelen-
tett neki mindig Goethe, és mit jelentett neki most halál és élet 
dilemmája. 

Goethe a klasszicitás eszménye. Persze az indulásával egybe-
vágó nyugtalan klasszicitásé. A Faust költője. Aki új alkotássá 
szűrte a régi nyugtalanságot, új nyugtalansággá elemezte a régi 
alkotást. Békés, legalábbis távolról, a 20. század közepéről 
nézve békés kor gyermeke. A magát megvalósító, szent indivi-
dualitás zsenije. Példa a késő koroknak; lecke emberméltóság-
ból. Mutatja a mértéket, amit el lehet veszíteni.2 3 Test és lélek 
drámájában mérce és érv, ott van az állócsillagok között. 

Élet és halál dilemmájában is Goethe. A férfikor és öregség 
megrendítő filozófiai lírájával. Amely kozmikus méretekbe 
ágyazza az egyéni elmúlást. Bölcseletet csinál a halálfélelem-

2 4 . m. II. 307. „S amíg ez nem hivogat, / a halálból-élet, / unalmas 
vendége vagy / sárnak és sötétnek." (Vas István fordítása). 

23 Babits Mihály: Goethe. In -.Esszék, tanulmányok. 1932. 
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bői, dialektikát a lepergő napok könyörtelenségéből. Megénekli 
a nagy folyamatot, amibe belesimul a múló egyéni lét. A tartós 
fényt, ami kis lángok fel- és ellobbanásából áll össze. A véges 
élet elmúlásában nem kis költői és gondolkodói heroizmussal 
ismeri fel a végtelen lét fennmaradását. Amelyben az előbbi az 
utóbbi alapfeltétele. Győztes az egyén létdrámájában. Nem az 
életből lett halált, de a halálból lett életet sugallja. így Babits 
is. Benne, vele együtt ismeri fel, hogy győzött. Faustként örö-
kíti tovább „lénye jobbik felét". A lélek erejét. A szellemi em-
ber etikájának megszenvedett tízparancsolatát. 

* 

Győzött. A „stirb und werde" jegyében. A test halálából 
életet adva a léleknek. Kérdés: észre vesszük-e. A csendes győ-
zelmet is, nem csak a látványosat; a halk szavút is, nem csak a 
harsogót. A Babits-recepciót — ezen az ürügyön — nem lehet 
áttekinteni. Nem hosszú, de kalandos történet. Most az évfor-
duló alkalmat ad. Nem kellene elszalasztani. Nem róla van szó, 
de rólunk. Ő már állócsillaggá lett. Olyanná, amilyeneket min-
dig keresett. Szellemi érettségünket, erkölcsi nagykorúságun-
kat méri, mennyire világít nekünk a fénye. 
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