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BABITS PASCALRÓL
Babits és Bartók 1930-ban együtt és egyszerre kapta meg a francia becsületrend 10

vagrendjét. a francia nemzet legnagyobb kitüntetését íroda.muk és művészetük kül
földi szakértőinek vagy szellemi rokonainak. Babítsot a francia kulturális hatóságok.
francia írodalmitanulmányaíért, fordításaiért és nem utolsósorban művészeténekla
tinos, franciás jellegéért tüntették ki. A francia kultúrába Babits még gyermekkorá
ban kostolt bele. A prózai írásaiból jól ismert nagynéni, a legendás Nenne, tanította
franciára még mint kísdíákot. A pesti bölcsészeti karon a magyar és a latin mel
lett a francia szakra járt, diákkorában Koszto.ányíhoz francia nyelvű levelet is
írt, mint diák a Dreyfus-ügyben magát exponáló Zolához intézett ódát, mínt fia
tal íróra Bergson volt rá nagy hatással (róla írt esszéjét Bergson saját elmélete
legjobb összefoglalásának tartotta), Itálián kívül fiatal tanár korában csak Fran
ciaországba igyekezett eljutni ("és Avignon nevetett mínt Tolna"), az első világ
háború alatt Romain Rolland pacifista magatartása bátorította, fordította Baude
laire-t és utolsó nagy francia élménye volt Julien Benda két nagy műve: "Az írás
tudók árulása" és a "Beszéd az európai nemzethez". Francia író- tudós- és dip
lomata-barátok éppúgyelősegítették a kortárs francia szellemi életben való tá
[ékozódását, mint annak kitűnő magyar szakértői, Benedek Marcell, Gyergyal Al
bert, Halász Gábor, Kuncz Aladár. Az első világháború előtt futólag járt ugyan
Párizsban, de tervezett hosszabb útjára azután már sohasem sikerült eljutnia. Egész
sereg kisebb francia fordítása és ismertetése ellenére, amelyek egy része kézirat
ban maradt fönn hagyatékában, még olyan kitűnő Babits-tanítványnak, mínt Gyer
gyai Albertnek, éppen az ő francia kapcsolatairól szóló tanulmánya sem öleli föl
mindazt, amit a francia irodalom iránti érdeklődése írásbeli dokumentumokban
megőrzött.

Az .Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattárának Babits-archívumában talál
ható a mostaní, 90. születésnapja alkalmából itt közzétett előadása, amely a ma
gyar rádió Száz Könyv sorozatában hanlzott el 1935. december 21-én. Pascal, akár
csak. Montalgne, élete utolsó éveiben volt nagy vigasza, bár Pascal iránti érdek
lődésének fiatalkori eredetét is föl lehet födni. Az egyetemen hallgatta Medveczky
Frigyes magántanári előadásait a francia filozófiáról és az ő Pascal-könyvét ismer
tette is aNyugatban.: Saját lelki- vívódásainak, lelki válságainak, egész életén át
tartó lelkiismeretvizsgálatainak hú tükre ez a gyönyörű esszé. Jelzi Babits vias
kodását az egyházzal, a hittel és a szabadgondolkodássaI. Keserű utalások for
dulnak elő benne a "jezsuitizmus"-ról; nyilván saját személyes üldöztetésének
visszhangjaként az i910-es évekből. Dante és az Amor Sanctus fordítóját csak
élete utolsó évtizedében becsülte meg a magyarorszagt katolikus világ. A Vigrlía
már indulásakor megtisztelve érezte magát, ha Babits egy-egy fontos új megnyí
Iatkozását átengedte neki. Fiatal kora vitáiért a katolikus egyház véleményeit po
zíciójukból hivatlan prókátorokként kifejező cívílek sértegetéseiért érezhetett elég
tételt Brisits Frigyes, Sík Sándor és az új írónemzedék iránta megnyilvánult tisz
telete nyomán. Az első világháború szörnyűségeinek okait nyomozva, mindenfé.e
irracionalista gondolat ellen hadjáratot indított, a húszas évek közepe felé azon
ban a hit nélkülözhetetlen fontosságát hangsúlyozta. Pascal-tanulmánya bonyo
lult lelki alkatának és vívódásokkal teljes gondolatrendszerének klasszikus meg
fogalmazása. Illyés Gyula Babits temetésén elmondott gyászbeszédében a két vi
lágháború közötti Európa legnagyobb gondolkodójának nevezte a nagy magyar
költöt és filozófust. Babits Pascal-esszéje ennek egyik legszebb bizonyítéka.

A következő oldalon Babits Mihály kis tanulmányát a költő eredeti kézirata nyomán közöl
jük és még a központozást ls változatlanul hagyjuk.
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