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Babits költői orco"

A Nyugat első nemzedékének legnagyobb Iírikusaí Ady Endre és Babits
Mihály. Korban egybeesik a két poéta működésének nagyobb része, de talajban
erősen különböznek, Ady kezdettől tudatosan újat hoz, "új időknek új dalaival"
lép fel, s jelentősége éppen a minden ósdival való szembefordulás, Babits in
dulásában erős a hagyományokhoz kötődés. Bár azok neveltjeként mutatia be
magát, "kiket e bágyadt kor vergődve magasztalt", erős vonzódással tekint a
magyar Parnasszus régi nagyjaira, vallja: "Szellemem a koré, anyágom tiétek",
s meggyőződéssel hirdeti: ,,Művészetben aligha nélkülözhetők a hagyományok:
hisz a művészet lényege maga hagyományszerű momentumokon alapul. A mű

vészet bizonyos értelemben kifejezés és olyan módon hat, mint ahogya nyelv.
A nyelv pedig· régi konvenciók, azaz öröklött hagyománykincs segélyével érheti
csak el célját. A művészet hatása, mint a nyelvé, asszociácíókon sarkallik s az
asszociáció már mindíg ősi, hagyományszerű beidegzettségeket feltételez. S ez
nemcsak a megértésre, nemcsak a művek értelmi oldalára vonatkozik: hanem
éppen oly mártékben arra, aminek e megértés mindig csak eszköze: a megér
zésre, a legsúlytalanabb hangulati elemekre... Az oly író, ki teljesen elvetné a
hagyományokat: fegyvereit vetné el."

Babits maga hangsúlyozta szülőtájának, a Dunántúlnak egyéníségét formáló
erejét: "A Dunántúl Magyarország legváltozatosabb tája - a dunántúli ember
éppúgy megkaphatja a hegy-völgy, mint a róna könnyed benyomásait - s azon
kívül enyhe, nyájas, utazásra csábító és alkalmas vidék... E nyájas, enyhe vi
dék, amellett, hogy változatosságával a fantáziát állandóan foglalkoztatja, azt
mégsem teszi sötétté vagy nehézzé, mint a komorabb Erdély hegyei. Kedves,
harmonikus színeivel könnyű és elegáns, színte klasszikus formaérzéket nevel.
A Dunántúl íróiban legkevésbé van meg a magyar flegma súlyossága, darabos
nehézkessege ... A Dunántúl enyhe, kék vidék, hogy Ruskin egy szavával éljek,
... hasonló legszebb részeiben Itáliához, Firenze környékéhez. Nem csoda, ha a
dunántúli Irók állnak a latin könnyűséghez és eleganciához legközelebb. Azon
kívül a Dunántúl Magyarország nyugati vidéke, legkultúráltabb vidéke... s a
dunántúli kovász adta mindig irodalmunknak az általánosabb, kevésbé népies ...
európai bb jelleget." 1913-ban írja ezeket, jófo-rmán még pályája kezdetén: mégis
benne találjuk e jellemzésben Babits egész költészetének jellegzetes vonásait. Hi
szen versben is vallja: "Te vagy a táj, hová szívern folyton epedve hazarándnl:
te kék, finom, fantasztikus Dunántúl! Ha otthon kell, ha mese kell, feléd futok,
te vagyadajIm, kinek tej-édes szavakat ad ajka." De hozzá kell tennünk Du
nántúlnak ehhez a jellemzéséhez még egy költöt formáló> vonást: Babits szüle
tésének és gyermekkorának a tája katolikus táj; magának Babitsnak családi em
lékei között is éltek, ha sokszor csak lappangva is, a katolikus emlékek, akár
csak Adynál a protestánsok. És ebből érthető a Sziget és tenger előhangjának

költői vallomása: "Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet
nem dobok el: a világot nem szegényítem kell, hanem gazdagítani. Hogy szel
gáthatom az emberiséget, ha meg nem őrzők magamban minden színt, minden
kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja? A magyarság színét, a magyarság
kincsét!" S "én katholikus vagyok; azaz hiszek a nemzeteken felülálló, egész vi
lágnak szóló katholikus igazságban! Másszóval: hiszek igazságban, mely túl van
a politikán, életünk helyi és pillanatnyi szükségleteín ..." És ha ez a katolicitás
hosszú ideig nem is több benne valami egyetemesség fontosságának felismeré
sénél, magának a katolikus vallásnak emberi reprezentánsát senki magyar költő

megrázóbb igazsággal ki nem fejezte, mint Babits a Psychoanalysis Christianában.
Költői pályája csaknem fél századot ölelt fel, fél századot, amely a magyar

poézis és a magyar lélek fejlődése szempontjából egyaránt nagy jelentőségű.

Fellépésekor még parnasslenne jellegű az elgondolása költői hivatásáról. Első kö
tetét megnyitó verse horatiusi hangon indul: "Gyűlöllek: távol légy, alacsony
tömeg! ne rezzents nyelvet: hadd dalolok soha nem hallott verseket ma, múzsák

*Részlet a szerző A magyar líra története című kiadatlan művéböl,
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papja, erős fiatal Iüleknek." Epilógja pedig így zarja a kötetet: "Csak én bírok
versemnek höse lenni, első s utolsó mindenik dalomban: a mindenséget vágyom
versbe venni, de még tovább magamnál nem. jutottam." Még nem a költő, csak
a művész remekel: szemében fontosabb a kifejezés művészete, mint a tartalom
mélysége ; szívesen ölt magára klasszikus öltönyt, szívesen engedi át magát kép
zelet,e röptenek (Régi száLloda), a ritmus, sőt a szó játékos hullámának, szívesen
játszik a különös, nemegyszer groteszk keppel-ötlettel ; el-elgyönyörködik lant
jának mesterkéltebb dallamában; témában keresi a meglepőt, stílusban is a meg
lepően eredetit. Maga a lélek mélyre, a művészet fátyla alá van nyomva: mint
ha még nem lenne benne a versihlető élmény elég erős. Mintha a Húnyt szem
mei tanácsát valósítaná meg: "Az álmok síkos gyöngyeit szorítsd, ki unod a
valót: hímezz belőlük fázó lelkedre gyöngyös takarót." A fázó lélek csak néha
sikolt fel az elvágyódás sóhaj ával, az örök hajnaltalanság panaszával. Van il

lelkében is valami "modernség", szavában némi bujkáló erotika, lehangoltságá
ban valami divatos halálvágy, stílusában az eredetiségnek némi mesterkéltsége.
Divatos Párizs-rajongása is, ahogy ugyancsak modern e vágyódás versbe fogla
lása. Néha annak az Adynak a stílusához közeledík, akit ez időben még megta
gadott. Legigazibb sajátja a stíl és forma játékos gazdagsága: említett kötetében
Babits e gazdagsággal avatta legnagyobb sikerét.

Második kötetében már sóhajt hallunk: "Mint anyja emlejétől elvált gyer
mek az ős tej drága kincsét, szomjazom én, világtól elzárt, az eleven világot
ismét." És 1906-ban is így énekel: "Én is csak, én is félig éltem, s halok, mínt
sok magyar, korán" - de hozzáteszi: "És mégis érzem, hogy nem olcsó a fény,
mely szememben ragyog, és érzem, hogy talán utolsó láng a nagy lángból én
vagyok." A Nyugat folyóiratot köszöntő versében már a .Jázasajkú, Iázbeszédú
költőt" emeli ki, önmagának pedig azt kívánja, hogy legyen: "magyar lélek, de
nem betegnek aszva, költő, csekély, de büszke és igaz, hogy a világ magam-be
csülni lásson, s szerény, de áldott lenne takarásom!" 1911-ben jelenik meg il

neki még ismeretlen Adyhoz írt verse, melyben kettejük ellentétes voltát hang
súlyozza, de törekvéseik egyezését is látja ("Neked kell mindent megcsinálnod.
azt is ám, amit én akartam ..."). Vallomása abban hangzik ki, hogy mégsem
szállhat el az ő dala sem a szélben, azt, ami benne van, nem vetheti idegen
ajk sodrába, az saját lelkének szava, ha sokszor hallja is a vádat, hogy versei
ben nincsen tűz, nincs érzés, s tapasztalja, hogy "cintányérral mulatnak már él

szittyák s rejtett kincset sejteni rá nem érnek." Babitsban azonban a század
első évtizedében még erősebb a művész, mint a költő. Szonetteket ír, és figyel
meztet: "Minden szonett egy miníatűr oltár, ki vérigéket, pongyolán, szeret,
az versemet ezentúl ne olvassa." A második kötet még hirdeti: "Klasszikus ál
mok az én lelkem bús álmai: fáradt gondolatom szeret ölteni hosszúredőzetű

tógát." A míníatűrfestő művészete vezeti tollát, a forma és stílus kábító múvé
szete a verse. A Danaidák, a Bakhánslárma, a Két nővér, A sorshoz a vers
hullámzásának csodálatos sodrát árasztják; a frissen termett megnevezések. ké
pek, jelzők kábító gazdagsága von varázsa alá, szinjátéka színte álomba hintáz.
Ekkor válik megnevezéssé a "Babits-s·tílus", ilyen példák nyomán: "Fullasztó
mély az álma, fullasztó mély a párna, fullasztó fekete, rózsa nyílik a párnán és
fehér mínt a márvány ez ágynak betege ... Fekete gyászú kárpit fehérrel kivl
rágzik s nagy rózsákat terem... Az ólmos álmú bársony csiklandó ragyogásen
Ieszunnyad feketén ..." Tagadhatatlan: van ebben valami akart eredetiség, vala
mi tudatos és szándékolt mindenáron másnak látszani akarás, de van szépség is.
Milyen sajátos például a Paysages intimes-nek már a megindulása is: "Tegnap
ércujjú fagy csipkedte a fülecskét, ma langyos olvadás csordítja az ereszt, tegnap
harapni még éreztem a telecskét s ősz szakállára ma piszkos könyűt ereszt." A
finom szó kacér játékot űz a hétköznapíval, sőt a nyerssel, és lágy zenévé olvad
a ritmusban a mestervonó nyomán. De miriden gyöngyszem mögött ott érezzük
a művelt költő elgyönyörködését a gyöngy csillogtatásán.

A Tomiba való számkivetés, a fogarasi tanár-esztendők rázzák ki költőnket

ebből az elfogódott művészkedésből. A Recitatív első darabja a pesti társak után
sóhajt: "Kik messze tőlem együtt énekeltek - 0, boldog verseny, bátor, büszke,
boldog költők, kik együtt, értöknek daloltok" - feléjük küldí sóhaját ő, ki "más
nyelven és magának énekelget", ki Erdély csücskében megértőre. társra nem ta
lál. Úgy érzi, rajta is elhatalmasodik az erdélyi átok, rajta is úrrá lesz a deso-
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latio. Ajkán szomorú vers fakad: "Magányosnak születtem,baráttalan vagyok,
így lettem, ami lettem, mindentől elhagyott, mindég a szenvedésre vitézül víni
kész: magányosság vitéze, magam ellen vitéz ..." És ezen nem sokat változtat
Pestre kerülése sem: az eredetiség megmutatásanak a vágya és a Babits-vers
sajátosan egyéni hangjának megőrzése nem engedi kilépni a műteremből, hogy
versének születése után elmondhassa: "A dal ma szép lesz, mély lesz és enyém,
Szimbólumokkal teljes költemény." És a költemény mindig csiszolt drágakő. Van
valami hangja is a kőnek, a belőle áradó fényhullámok rezdülése hang, de be
széde erősen fátyolozott beszéd. Mint az Ilyen: "Az élet piszkos, csak a 'semmi
tiszta, az élet mélyén ég a vágyak piszka s a semmit nem kívánhatom soha: .."
Szerelme is rnűvészí játékká finomul lantján, mint abban a vallomásában, ame
lyen a vak rosszindulat hangos-ostobán megbotránkozott, hol kedvese kezéről

mondja: .,Csak egyszer lenne még enyém s kedvemre csókkal önteném szíveeen
halnék azután nagyobb örömmel ontanám kis ujjáért a csobogó vért, mint száz
királyért, lobogóért !"

1913-ban is hangoztatja: "Szoros formából születík az érem, formának .zord
acél kell, nem nyúlés zsák", "mert minden szó új korlátot teremt, a gondolat
testének szabva formát s e korlátok közt kígyózik a rend lépcseje, melyen addig
-násszuj; ormát új s új látásnak, mígnern rnessze lent köddé mosódik minden
régi korlát, s képekből összeáll a képtelen korlátokból korlátlan végtelen." De
költészetének tárgyköre egyre gazdagszik, mélyül. Hiszen már előbb is így tekin
tdt a magyarságra : "A gyáva faj, a törpe lelkek ... Aludni úgy-e jól esik? Ha
alszanak, nem kell mozogní, s hogy élnek, észre sem veszik. Kelnlök kell! Sza
vammal őket felrázni akarom s tudom! A hajnal harci trornbitása a lelki ébresz
tőt fúvom!" Most, a munkásság 1912-ben feltörő forradalmi forgatagában véresen
izzó szavak törnek ki az ajkán: "Jöjjön az elhazugult életre halálos igazság.
lesben az utcákon álljon a kósza halál: minden rnindegy már! zúgjon fel a ten
gerek alja! hányodjon fel a genny! jöjjön .a forradalom! Jöjjön a barbárság!
jöjjön legalább az igazság, annyi hazugság és elmulatásók után! Jöjjön a láz
álom, mely minden bűnt kibeszél majd: egynek mondja: «Jogok gyáva barátja,
rernegj!« Másnak: »Aikaldon kopott szó lett a szabadság! s szíved "ZSarnok volt,
öklöd rossz kalapács.v" Az első világháború idején a látásra nyílt szem látja a
háború borzaJmát; 'most már így biztatja lantját: "Légy. élő kínja a levágott kar
nak, égő emléke annyi régi fénynek .:.." Most már van könnye másokért, van
a háború áldozataiért, van a felébtedni nem tudó magyarságért, és készül ün
nepelni azt, "ki először mondja ki azt a szót, -kí először el meri mondaní, kiál
tani, bátor, bátor, azt a varázsszót, százezerek várta, Iélekzetadó, szent, ember
megváltó. vísszaadó, nemzetmegmentő, kapunyitó. szabadító drága szót, hogy elég!
hogy elég! elég volt! hogy béke! béke! béke! béke már!" ... A stílus és a for
ma művészete egyre jobban elveszti öncélúságát: a szó felsebzett emlékképeket
hord magán, és egyre súlyosabbá válik "e zord napokban, mlkor olyan olcsó a
lélek s törik, ki hajolni nem tud ...". A Nyugtalanság völgye ezért már új han
got keres, az egyszerűség titkos művészetét: "hogy, ha egy drága barát meghall
gatná egy este, nem tudná, szavakat" hall-e, vagy a saját szívét dobogní, vagy a
sztérák zenéjét, vagy engemet." Függönyözött szoba akar lenni, "hov:anem hat
a század szörnyű kínja"; vágya: eloszlatni a sötétséget, amelybe most életünk
bolygó útja tévedt; a háborús fegyverek szantelésének harangszavát túlkiáltani
az igazi szerétet lázas szavával. A nekiburjánzó háborús líra lármáját elűzi ma
gától: "Van némaság, mely messze hallik, s sok mára visszafulladt ének han
gokkal terhes a Jövőnek!" Az ő éneke a megalázottak hivő hódolása a büntető

Úr előtt, vagy a szenvedők panaszára süket Istennek kérdőre vonása:' a lélek
fájó hánykolódása. Igy azután "zenés lemeze híján csak prózai csikorgásokat"
hallat, a felsebzett szív jajait, vagy könnytelen könnyeket hullat, melyeknek
lecsöppenése formál rímet. Van sikolya. van önvádja, de vannak a jövőbe mu
tatá megvilágosodásaí, amikór hirdeti: "Gyűlöljön aki rossz! S szeressen a já!
Mert nem nézek én mást ezután csak testvértüzek Iobogását, nem hallok én
mást ezután, csak testvéréletek rimusát tér meg idő feneketlen mélyeíből!"

Ennek az új programnak jelszavával gyűjti egybe a Sziget és tenger verseit.
Kettős ez 'a program: az életre irányuló ezt vallja: "Nem rombolni akarok, in-,
kább építeni: az ész halkan hasson a tényekre, mint a delej: nem ellensége az
erőknek, hanem egy erő a többi közt, együtt építve velük. Az erők a múlt, az
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ész a jovo : egymásba kapaszkodó fogaskerék.". Ez erősül meg - immár végle
gesen - Babits világfelfogásává. A rnúlton, a múlt megbecsülésével építeni a
jövőt; ne a múlt éljen tovább, rabláncon tartva a jövőt, hanem a jelen éljen
jövővé a múlt megszilárdító talapzatán, De nehéz ezt elérni a jelen gyűlölködő

világában, amikor "a nép nyomorog s a gyilkolásban leli üdvét", amikor Pdőfi

emlékét "bilincses ajak rab szavai" és "hazug koszorúk láncai" ünneplik. "Az
ember hajdan ember volt, s szíve itta az embert, testvérszív; - ma nyáj, meg
únt baján kérődző. Légy szíget s várj napot a mocsárból! Különös gubók szül
hetnek pillét. Mit tudod? Az istenek halnak, az ember él." A szíget dala is meg
változik. A régi, könnyű dalokat elvitte a szél, vagy súllyá itta szárnyaikat a
könny. A stíl játszó fátylát őszinteség váltja fel, s az bevilágít a költő ottho
nába, életébe: ez az otthon, ez az élet válik költészetté, egyre meghittebbé. A
művész mögüí előlép a költő, az ember. Az egész Babits.

A fájó magányt is eloszlatja a megértő hitvestárs. De az örömöt továbbra
is pányvántartja az aggodalom. Érzékeny lelkét csendes vidéki elvonultságában
is hírek keresik fel a nagy magyar világból, kínozza a valóság. "Előttem sanda
jövő, körülöttem népek nyomora, tikkadt gyűlöletek hálója, önös kormányok
öröklő versenye." Defel-felrévül a jövő napja, az Ember ünnepe, a jövő Atlan
tisz. Közben pedig szervezetét kegyetlen biztonsággal kezdi őrölni a kór. Messze
a hétköznapi ember fölé magasodik a lelki egyensúlyát a szenvedéseíben is meg
őrző Babits. És a vidék, házának kis kertje egyre meghittebbé teszi a termé
szettel való közösségét: elbeszélget, valósággal együtt él a fával, virággal, bo
gárral : szeme mikroszkóp, és szava e mikroszkóp megfigyeléseit építi költészetté.
Most így lát: "Már fáradt dajka, a Nap, a jó kerítéslécek árnyát a puha fű

ben egymás mellé fekteti szepen . .. A szél, mely úgy tépte a felhőt, akár egy
ideges kisasszony selyemkendőjét: most eláll ..." Vagy így: "A táj most olvadt
tűzben reszket, de a szél a forró levegőbe vágja késeit, hogy ing a ház s a ke
rekíarú dombok is vonaglanak ..." Még jobban egybeolvad a szíve a szenvedő

emberekével; siralomházból hangzik a dala: "Úgy született hajdan a vers az
ujjam alatt, ahogy az Úr alkothatott valami szárnyas fényes, páncélos, ízelt bo
garat. Úgy született később az ajkamon, mint a trombitahang, mint a trombita
hang katonák szomjas, cserepes ajkain. De ma már oly halkan, elfolyva, remeg
ve jön, mínt beesett szemek gödreiben remegve fölcsillan a könny. Nem maga
mért sírok én: testvérem van millió és a legtöbb oly szegény, oly szegény, még
álmából sem ismeri, ami jó." Mível úgy érzi, lelkében általános emberi igazsá
gok vágya él, politikai párthoz nem kapcsolódik. Régebben azzal vádol ták, hogy
jobbra hajlik, most más oldaron azzal, hogy a baloldal mellé állt; ő igazsága
tudatában így válaszol: "Csak majd az Isten ha az Itélet trombitája szél, állí
tand jobbra vagy balra."

A meg nem értés azonban az érzékeny szívet újra meg újra felsebzi. "Füst
és korom, megtorlik a Vád feje körül, aki fáklyával megy ilyen fulladt, szűk

pincéken át ... bujkáló, bús magyar útjain", - az ő feje körül is. Hiába akar
ja "újra sértett lelke köré csavarni a puha nyugalom óvó kendőit", meztelenül.
pőrén üti fel verseiben magát a lélek. Szabad versformák belső ritmusa gördíti
a sorokat nyers mesterkéletlenséggel, önkéntelen kényszerűséggel. Sokszor benne
érezzük a ritmusban a remegést, a rettegést ettől a vad, gyűlöletes világtól. hol
.míndentetöí késeket fennek", hol "mindent elönt a Vadság". Néha felveti a
kérdést: "Nem furcsa-e ... így, ídehúzódva élni (s tán egy kicsit táblabírómód
ra) egy írógéppel, mint tört vitéz egy rokkant gépfegyverrel : aki elmaradt egy
dombon s messze látja, hogya barbár ellenerő míndent befon, nincs jog, s a
kuszára görbedt igazságtalanság fölveri a völgyét ..." Fényért sóhajt: "Fényt, és
több fényt és rníndig több fényt! Ne maradjon egy homályos zug a ·földön!"
Mert "tudta, balga az emberi faj, nem nyughat, elrontja a jót is". Am ha vágya
messze repülni hívja, szomorú kijózanodással mondja : "Magunkkal hordjuk min
denütt a falat, mely bezár." És önmagát vizsgálva, az életről adva számot, en
nél a gondolatnál köt ki; " ... csak posta tudtál Ienní és meder. Életed gyenge
szál, amellyel szőnek a tájak s múlt dob hurkot a jövőnek: amit hoztál, csak
annyira tied mint a por mít lábad a szönyegen hagy. Nem magad nyomát ve
ted: csupa nyom vagy magad is, kit a holtak lépte vet." De épp az ősök lép
tének nyoma viszi egyre közelebb az Istenhez, a fenségesen krisztusi tanítás
hoz: "Mily boldogság a keresztet gyenge vállal hordani." Az érem másik olda-
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Ián a kétségekkel viaskodót látjuk, aki megdöbbenéssel nézi' "ezt a kort amely
nek legnagyobb s elérhetetlen édenálma hogy enni legyen kinek-kinek elég!"
Mily üres ünnep lett itt a karácsony! "A szív hideg és kemény mint a föld."
Egyre megrendítöbb élménye a fasizmusnak az emberi haladás útjait megtagadó
és megcsúfoló barbársága, emberpusztító gyűlölete. Úgy érzi, tenni kell, csele
kedni: "Harcot a Harc eHen! és a Tett gyilkos lelkét tettel ölni meg ..." Érzi:
egyéni sorsa már a halálra érett, de ennél is gyötrőbb a háború rémes árnya:
"Én -. írja - már összeomlott városokat látok. Vad paloták helyén csöndes
romhegyeket. s betonok gőgjéből törmelék szíklákat ..." És elénk mered a kér
dés: hol az Isten? Mi a célja az emberrel?

Betegségének kiújulásat csendesen érlelik. "Öreg vagyok" - írja ez idő tájt
verseinek egyikében; a múló évek és a közelgő elpihenés hangulata uralkodík
mindben. "Kurta a ma, de még kurtább a holnap, és még kurtább lesz a hol
napután!" Emlékek futnak tollára, hogy sebzett lemondással vesse félre őket:

a fájdalom könnyét mosoly mossa el, amint Ildikó lepke-röpködését nézi; eliát
szádozik a rímmel, csengettyűs zengésükbe temetve ködös reggelét; boru felhője

takarja el múltját-jelenét. "Éltem - írja - félszázadot, de már nem élek én.
Léptem nem visz tovább. Csak annyit mozdulok, amennyit hajt a szél: gyakor
lom a halált veszteg, száműzve és várva ítéletem ..." Noha immár az egész ma
gyarság elfogulatlanul megbecsüli, mégis fájó emlékek panasza kél ajkán: "Ba
rátaim egyenkint elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak ; akiket szerettem,
nem szeretnek, akikért ragyogtam. eltemetnek. Ami betűt ágam írt a porba, a
tavasz sárvize elsodorja!" Jónás szavával sóhajt: "Az én lelkem csak nyugo
dalmat éhez!" - de erőt vesz fájdalmán, és éppen a Jónás könyvében, majd
hatalmas imájában írói és emberi hivatásának átérzett megvallásához jut el,
gyötrelmei mélységéből embersége és művészete csúcsára emelkedik.

Lantjának utolsó hangfoszlányai között ott a halk szerelmí vallomás is:
"Lelkem kiszikkadt mezején pár szál virágot keresek annak ki lelkem lelke és
minden virágnál kedvesebb, kit boldog lennék boldogan tudni álomnál édesebb
életben, s mégis én teszem, hogy az élete csupa seb... Tűnődöm olykor, édesem,
jobb lesz-e ha már nem leszek? Lesz-e nyaradnak ősze még vidámabb, és vi
rága szebb?" így vesz búcsút a vigasztaló szívtől; a magyarságtól pedig e töre
dék sorokkal: "Isten talán megszánná még: ember nincs szánni a magyart,"

A folyam sodrát egy pont megfigyelése nem határozhatja meg: a költő egyé
níségét sem pályájának egy kiszakított korszaka. Az ember él, és az élet élmé
nyek és hatások örök lerakódása. A gondolati problémák sem nierevednek meg:
érlelödnek. bogozódnak. Van egy végpont, ahol az élet megáll, de még ez a pont
sem hozza meg míndíg az egész egyéniség kikristályosodását. Az élet örök vál
tozás: áradó folyam, valamiféle ri tmus. De vannak benne olyan megállások,
amelyekben az élő ember visszatekint saját múltjám, és magra törekszik egység
be foglalni, megmagyarázni ennek a múltnak hullámverődéseit. Voltak ilyen meg
állások Babits életében is, s voltak őszinteségében megrendítő Ielkiismeretvízs
gálatok, mert benne is rendkívül erős volt az az erkölcsi érzékenység, amit
Arany jellemző vonásai közott említ. Ez az erkölcsi érzékenység olyan lélek sa
játja, amely finom mernbránjával minden rezdülest felfog, s talán ide-odahaj
lónak látszik azok szemében, akik csak a tépő hangokra reagálnak, Babitsban
-ez az érzékenység művészí felelősségtudattal volt egybeszöve. Egyéniségében az
erkölcs és művészet lelleiismerete az uralkodó. Mínden soráért felelősséget érez,
minden jelzője éppoly fontos a szemében, mint minden megállapítása. Ezért
dolgozik mindig a lelke elmélyítésén, erkölcsi és tudományos elmélyítésén. He
lyén van a kezében Szerit Agoston és Dante éppúgy, mint A romlás virágai.
Valósággal elkábító intellektus; mérhetetlen olvasottság, sokszor szinte már kö
vethetetlennek tűnő gondolati elmélyedés jellemzi. Arany óta nem volt poétánk,
aki ilyen tudatossággal formálta művészetét. Hagyomány és újdonság ötvözésé
nek a szándéka - mint maga is vallja - valóban végigkíséri költői pályáján:
"Újat hoz a költő, ele csak úgy hozhat igazában újat, ha legteljesebben megélt
minden régit, ha minden régi élte benne magát újjá; a kezdet sokkal egysze
rűbb, hogysem új lehessen; új az, amiben minden múlt benne van s még vala
mivel több. így valósul meg a költőben a bergsont durée, mint mínden eIeven
ben; a fa nedvei is - bár a legfelső friss ágacska fog épülni belőlük a lomb
korona csúcsán - keresztül kell, hogy sztvárogianak talajon, törzsön, gyökere-
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ken: és míndenünnen hoznak valamit... A költő voltaképpen az Élményeihez
Hű Ember: aki az élmény fölött nem tér napirendre, mint a józan észernber.
akiben. .. az élmény megmarad, tovább él... S teste, lelke múltján, messze
gyermekévein keresztül, fajának titkos mélyeíbe ás le az Emlékeze Le, mint a
gyökér a talajba: ő az, akiben nem alusznak az ősök; egy egész genealógiát hord
magában, egy nagyszerű palingeneaist." Azzal, hogya modern poézist a magyar
költészet ősi talajába ültette el, .az Arany művészetében felmagasló ún. nemzeti
klasszicizmussal rokon, annak utolsó, de legnemesebb reprezentánsa. Ö iti. vizs
gálja a magyar ritmus törvényeit, tudatosítani törekszik azokat, feltárja szépsé
güket; rávezet a stílus szépségeínek fölismerésére, és míndezt úgy, hogy előbb a
saját lelkében olvasztja fel tanulságait, Innen a verseiben lüktető magyar ritmus
és stílusának szemkápráztató gazdagsága.

Az élete végéhez közeledő Babitsnak az öreg Arannyal külőnben is erős ra
rokonsága. Rokon vele életformában is, benne is van valami kíspolgárí vonás,
egy nemesen tisztult polgárlélek vonása; megvan az otthon szeretete. Esztergom
ban született versei talán a legegyénibb költeményei. Felesége mutat rá, hoay
rnilyen aprólékos megfigyelések rejtőznek e versek soraiban, életének és környe
zetének apró törmelékei. Ezekben a legreálisabb a világ: a kert, a ház, a lélek
világa. Mintha csak a legmeghittebbeknek dalolna: a családnak, a fáknak, a vi
rágoknak. " rninden Ieszelyezettség nélkül tárja fel önmagát. És az egyszerűség

nek elemezhetetlen, nagy művészetével. Szinte minden tervezgetés nélkül fut a
tolla és írja: "mök életunt szobámban, hideg teát kavarok... Körülöttem fá
jás-félés ködhálója kavarog. Kikelek tikkadt helyemből, kinyitom az ablakot s
megpillantok odakint egy igéretes csillagot ..." A költő nemesen szornorú alko
nya ez az utolsó verstüzér ; nincs rajta semmi keresett szín, pompa: maga az
egyszerűség. Két háború közt, a halál rnezsgyéjén, tekintetében ennek a fénynek
a sugara tükröződik.

GÁL ISTVÁN

Babits és Italia

A Nyugat-nemzedékek Itália-honvágya. Nem volt még egy nemzedék a ma
gyar irodalomban, amelynek annyi kapcsolata lett volna Itáliával, mínt a Nyu
gaténa}{. Ami a régi magyar klasszikusoknak csak néha-néha sikerült, a Nyugat
nagyjai nemcsak eljutottak, hanem több ízben hosszasabban is tartózkodtak
Olaszországban. Ady, Babits, Kosztolányí, Móricz, Szabó Dezső, Fülep Lajos, Elek
Artúr, Fenyő Miksa nemcsak utaztak és éltek itt, hanem számos halhatatlan
műben örökítették meg vonzalmukat és ragaszkodásukat Itália népéhez, városai
hoz, kul túrájához. A Nyugat második nemzedékére nemes örökségként hagyták
Itália-honvágyukat ; Illés Endre, Máraí Sándor, Németh László, Cs. Szabó László
és Szerb Antal méltó utódok a nagy ősök nyomában. Szép könyv kerekednék
a Nyugat olasz kapcsolataiból, ha valaki nekiszánná magát.

Babits Mihály is Itáliát szerette a legjobban, külföldön ott járt legtöbbször,
több mínt három évtizeden át szamos alkalommal, nem is egyszer huzamos ide
ig. Itália városi élete, művészetí kíncseskamráí, és a Iabín és olasz irodalom
iránti rajongásának számos emléke van versben és prózában. Az első világhá
ború előtt főként Észak-Olaszországban járt. Velence, Verona és Milánó szép
sorokat kapa Gólyakalifában és Velence újra a Halálfiaiban. De szamos verse.
az Itália, a Zrínyi Velencében, a Pictor Ignotus, a Recanati, stb. valódi vagy
virtuálisan átélt olasz élmények megörökítése fiatal korúból.

Délre is eljutott, Szicíliában, Taormínúban is megfordult. Különös, hogy Itó
mával sosem foglalkozott bővebben ("Rómát fiús tisztelettel jártam" - irja a
Hazám!-ban), Móricz Zsigmond a Nyugat Babits-emlókszárnában mínt verzátus
szellemi idegenvezetőt ábrázolja. A Babits-Emlékkönyv csak Dantc-fordítását
méltatja, de sokágú olasz összeköttetéseire nem tér ki. Cs. Szabó László fölhívta
a figyelmet Babits előszeretetére azok iránt az angol költők iránt, akik Itáliúór:
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