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BABITS MIHÁLY. t1 1
A gyászban talán megis az íróknak a legkönnyebb, fájdalmukat
elmélkedésekre cserélhetik, emlékeikhez esztétikát kapcsolhatnak ;
könnyel a szemükben már egy kicsit irodalomtörténeti méretekben
gondolkodnak. Az első döbbenet multával tárgyilagos szavakat,
helyes meghatározásokat kell keresniök, a fölcsukló siralom helyett
találó megállapításokkal búcsúzhatnak csak igazán a nagy halottól.
Sajgó ssívüket az értelem tisztelete vigasztalja, az elmulástól örök
értékekhez menekülhetnek; mesterségük megmenti őket a szenve
déstöl, Aki Babits művét ismerte s csak részben is át tudta tekin
teni, nem a veszteséget érzi most, amit a halála jelent, hanem a
gazdagságot, ami termékeny életének a hagyatéka.

Litteraturánk fiatalabb nemzedékei elrévülterr állják körül a
sírját, személyes fájdalmukból legtöbb nem is annyira az ember
nek, mint inkább a tanítómesternek szól. Az örökség terhe nyomja
vállaikat, át kell venni a szerepet, a hálátlan hivatást, amit eddig
gyötrő kór okkal küzdve, gyengülő testtel a leghősiesebben mégis
csak Babits töltött be. A fiatalabbak eddig felelőtlenül tanulhattak
tőle, segítségül vették okosságát, ösztönzést kaptak mellékmondatai
tól, ízlést kölcsönöztek nézeteitől; ezután már helyt is kell állniok
ezekért az adományokért. A szellem tisztaságára majd tanítványai
nak kell vigyázni, szolgálatot vállalni az irodalom ügyében. A ta
nulságokért és ösztönzésekért most meg kell fizetni, a tanulóévek
köteleznek, az eszméket és eredményeket nemcsak hasznosítani
lehet, de követni is. Már műfajok szerint is hány egyén tudja
betölteni akárcsak a munkaterületét, költő, esszéista; szépíró, mű

fordító, bölcselő kell Babits erejének a pótlására, mind külön
külön embert kíván. S nem utolsó sorba marad az az emberi és
írói magatartás, mely európai távlattal és nemzeti mélységgel
egyetemes művészi hitvallást tesz az örök dolgok mellett.

Az író jelentőségét nemcsak a kötetek száma teszi, sohasem a
munka statisztikája, vaskos könyvek sora, kilóra mérhető mondatok
tömege, de mindig a teljesítmény lelke, az a sajátos légkör, mely
külön világot jelez, egy dolgozó és termelő elme természete és
alakító képessége szerint. Minden művész más "benyomást kelt,
mást ad, újat mutat; hogya részletekben vagy arányokban, le
nyűgöző képekben vagy válogatott fínomságokban jelentkezik ez
az eltérés, az a minőségen alig változtat, csupán lélektanilag és
esztétikai tekintetben jár különbséggel. "Légy egy fűszálon a pici
él s nagyobb leszel a világ tengelyénél." Az irodalom mérlege nem
a számolás és mérés gyakorlatát folytatja, hanem a szellem rej
télyes és bonyolult, mégis egészen egyértelmű értékelését. E sze
rint képzeteket szolgálunk, tények helyett széptani különlegessége
ket, melyekre csak fogalmunk van, fontosságukhoz pedig hitünk.
Versmértékeken, kötöszavakon, magyarázatokon mérjük a jelensé
geket és műveket, figyelemreméltó csak az, ami a kultúrával bi
zonyos viszonylatot tart. Kosztolányitól szövegbeli készséget tanul
tunk, Karinthytől lényeget, Krudytól mesélőkedvet, Móricz Zsig
mondtól lendületet. a litterátor tehetetlen dohogasát Adytól, kívül-
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állóknak titokzatos, jórészt értelmetlen szokásokat, melyhez a valö
ságnak alig lehet valami köze. Babitsról sem mondhatunk kézzel
foghatóbbat. Irodalmi méltöságra, tiszta müvészí öntudatra és tel
jes, szinte történelmi emberségre ő a példakép, alakja az írástudó
legtökéletesebb megszemélyesítője, eszménynek fogadható el a mű

velődés és tanultság terület én. A jellemzés még általánosítöbb,
mint társai esetében, ahogy egyéniségnek univerzálisabb kiterje
désű volt, érdeklődése, könyvismerete mindüket összefoglalhatta
volna. Mulhatatlan és egyetemes humánum kelt tolláröl, humánum,
- a szónak kristályosan ragyogó értelmében, melyről ép az ő

munkássága tanúskodott, hogy mit ér. Bóvli kifejezés a mai milliós
kánkán idején, élcnek talán jobban hangzana, miképen értelmezik
hasznos célzatokkal a politikai ellenfelek, szektariánusok és röp
iratszerzők. Babits pályáján egyetlen lehetséges álláspont, magas
rendű és fejlett létforma, méltóan két évezred kultúrális hagyo
mányaihoz; - s az értök homályos tételei megelevenednek. Élet
útja bátorságot öntött belénk, hinni a szellem hatalmában, műkö

dése önérzetre nevelt, mert meggyőzőtt az irodalom kiváltságáról.
Az értelmes gondolat, műgond és szépség nem okoz keserűséget,

csak mert hatástalan; minden jó művész a magánosság vitéze,
mégis büszkén hordhatja társtalansága bélyegét, mert választott
lény, a kultúra misztikus élményeinek részese. "Ki méltó látni a
csodát, az a csodát magában hordja." Talapzatra hág, aki megér
tette a formás révületeket, átborzongta a varázslatos ötleteket és
fölismerte a műélvezés Izgalmat. A műveltség kiváltság és nem
fölösleges fényűzés, a legyintő fölény önmagát hozza szégyenbe.
Babits egyedülálló érdeme, hogy tekintélyt szerzett a tudásnalc,
a tömegek feje fölé emelte a szellemiséget, fölszabadította azt a
költőkben és művészekben élt elvesző érzést, melv ' kisebbrendű
ségi gátlást fejlesztett bennük a rideg valóval, a szürke körülmé
nyekkel és közömbösségükben önfeledt kortársaikkal szemben. út
töréset az irodalmárok áhitata követte, az olvasottságnak és érzé
kenységnek olyan nagyfokú becsülése, mely megmentette íróink
munkakedvét az értetlenektől. A rnűvészet értelmiségi szertartáso
kat érdemel, rajongásból sose elég, egészséges eszmélet és nemes
lelkület hódolnak előtte. Az elégedett belső nyugalom, egyensúly
és összhang elsősorban a kultúrember öröme.

A humanizmus tiszteletét Babits nem sebbel-lobbal, nem áldait
lan csatákkal vivta ki, hanem kitartó munkálkodással, mely ellen
nincs mentség, a dolgos évtizedek szüntelen tevékenysége végül is
győzelmet arat. A véres viadaloknál eredményesebb a következe
tes termelés. Ellenállhatatlan fegyelmének ismeretében most már
könnyű bevallani, hogy művészi tehetsége nem zagyva gesztus,
ideges Iöltünés és oktalan lárma volt, hanem kérlelhetetlen tűre;

lem, görcsös kitartás és nagy szorgalom. A szígor volt művészeté

nek életeleme - Füst Milán szerint, aszkétikus szilárdsággal ural
kodott a valóság és irodalom anyagán. Biztos ítélet, szigorú mér
téktartás. lelkiismeretes önbírálat - csupa szerzetesi erény, hoz
tak létre művét, melyhez Kosztolányi szavaival, csak fényes hideg
ség, kemény ész közelíthet. Ez az öntartó feszültség mégis áttüze
sítette értelmét, az ellentétek tálálkozását heves változások kísérik.
A költészetnek szárnyat a forma nyűge ád, "öntött szavak, kik
egyre olvadóbbak" - írta meg Ady ennek a poétikának paradox
törvényét. Antik mérséklet és sokszor katolikus lelkesség kerekí
tenek nála szabályt az ellentmondásböl, mindig egy középkori
alkat odaadó alázata és munkás szenvedélye értelmében.

Pogány Ö. Gábor.
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