
ne, hogya mű fölkelti költő-barátja érdeklődését: "Remélem sok örömed lesz benne,
ha lesz időd rendszeresentaniIlmányozni." .<1927. november 26.)

Babits az Alexander Bemát leányával, Révész Gézánéval küldött könyvajándék
ról így számol be Szilasinak : "Rámférne egypár kiszakadt, gondtalan nap - amilye-

. neket Feldafíngben töltöttünk együtt -, ha másért nem, legalább hogy elolvashas
sam azt a gyönyörűnek ígérkező könyvet, a Heidegger múvét, amit olyan kedvesen
elküldöttél. Eddig csak ízeIítőül lapozhattam át s a tartalmából úgy látom, hogy
valóságos élmény lehet számomra, ha egyszer eljön az idő, amikor egészen át tudom
adni raagamas a gondolatok e világának. Kedves és váratlan ajándék. Igaz! tulaj
donképpen nem is köszöntem meg a gyönyörű ajándékodat. Milyen sikere van Hei
degger könyvének a filozófusok közt? üdvözöld őt is nevemben, ha még emlékezik
rám." (1927. december vége.)

Heideggernek Babits, a filozófus iránti érdeklődése odáig ment, hogy Szilasi le
fordította neki azt a hosszú, értékes tanulmányát,' amelyet Az írástudók árulásárÓl
írt él', Tolsztoj emlékének ajánlt. "Heidegger míndíg érdeklődik utánatok - írja Tö
rök Sophie-nak -, s nagyon szeretné Míhályt viszontlátni. Nagyon jól megy dolga,
abszolút boldog és megelégedett és rendkívül nagy sikerei vannak. A napokban aq
ki megint egy könyvet Kantról. Igen élénken részt vett az írástudó eszmecserében.
Lefordítottam neki Míska cikkét s a magamét is."

Szilasi Heídeggeren kívül Husserllel van nagyon jóban. Hetvenedik születésnap
jára a Nyugatba ír róla nagy tanulmányt. Ezt 1929. július 24-én küldi el Babits
nak : "Szeretném, ha a Nyugatban megjelenhetne, egyrészt mert HusserI igen örülne
neki, másrészt mert remélem népszerűsítenékissé nálunk is a fenomenológiát s eset
leg az ifjúságnak kedvet csinál Husserl és Heidegger tanulmányozásához."

Babits nyomtatásban sohasem idézte Heídeggert, de föntebbi írásbeli nyilatko
zata így is értékes dokumentuma az egzisztencíaltzmus iránti érdeklődésének. Szi
lasiék Hitler uralomra jutásakor elhagyták Németországot és 1947-ig Svájcban éltek.
Babits itt látogatta meg őket többször is. Heideggerrel való további személyes talál
kozásának nyoma nincs. A 30-as években azonban racíonalísta-humanísta hitvallá
sainak egész sorozatát írta. Ezekben burkoltan az egzísztencíalízmust is támadta.
Erdemes lenne ezeket az írásait fölülvizsgálni és összegyűjteni.

GAL ISTVÁN

Pieta

Anyja érte jött. Féltve fiát hívta.
menjen vele -

"Ezek anyám, s társaim a sírban!"
igy ieteie,

s tanítványaira mutatott.
Peckesen álltak. mint a kócsagok.

Mikor a kereszt ott meredezett fel
(- lókoponya-mell, kóc, katáng-kezekkel):

a tanítványok szétrebbenvek ritmgva.
Csak egy van ott,

s anyja, kit a tanítványokban bízva
megtagadott:

áll szárcsa-jélénken, - "Im anyád!"
most ő köti le minden gondolatát.

Anyja ve Zél'li a Halálon át,
fogva kezét.

Hét kard-s.ztírta-szívŰ nyert glóriát.
A su/es ég

lett trónja, s ott azúr köpenyben ül,
s ölében fiát tartja időtlenül.
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