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A "FEJLŐOÉS" 'BABITS MIHÁLY
KÖLTŐi PÁLYÁJÁN

A költő halála óta - sőt az újabb években is - nemegyszer vetődött fel a kérdés: Van-e fejlődés
Babits költői pályáján? Egy Babits emlékére megrendezett televiziós beszélgetésben még olyan,
mindnyájunk által tisztelt tekintély, mint Illyés Gyula is azt hangoztatta, hogy Babits egész köl
tői pályáján mindvégig azonos, egyforma volt. Ha mi másképp látjuk: erkölcsi kötelességünk ki,

,mondani. Az a kérdés, mit értünk fejlődésen, és miben érzünk változást Babits költészetében.
Semmiképpen sem vonható kétségbe önmagához való hűsége - ez az egyik legetikusabb alapállá
sú költőnkkel szemben durva vád lenne. Nem változott erkölcsi és intellektuális habitusa, a nagy
humanista eszményekhez, a jósághoz, az igazsághoz, a szépséghez, a békéhez és a szellem primá- ,
tusához való ragaszkodása. Mindvégig megőrizte dunántúliságát, kereszténységét, katolicitását,
költői teremtő'erejét, Mélységes költőiségében sincs változás. " ... Költőinkközött talán még egy
sem akadt, aki magánéletében is annyira, ízig-vérig és csak-költő lett volna, mint Ő, aki az életet és
világot a költői ihlet piUanatain túl is annyira a költő szemével látná és ítélné meg" - írtam róla
1941-ben.

Kétségtelenül változott azonban témakdreiben, a művészi kifejezésnek a legkötöttebb forrnák
tól a legváltozatosabbakig oldódó, az áttételestől a személyes őszinteség felé hajló formanyelvé
ben. És változott, "fejlődött" az én és a külvilág viszonyában, szociális magatartásában. s - ezzel
szükségszerű összefüggésben - a költői hivatásról vallott és gyakorolt felfogásában. Mi most csak
ezt vizsgáljuk, és akkor máris feltesszük a kérdést: a Levelek Írisz koszorújából (Babits 1909-ben
megjelent első verseskötete) arisztokratikus szellemű, nem is elefántcsonttoronyba, hanem vég-

, zetesen önmagába zárt, gyötrő magányára panaszkodó, a nyers valóságot feltáró költőtípustól

(az Ady-típusú költőtől) magát tudatosan elhatároló, a formaművészet bűvöletébe merülő líri
kustól ne lenne változás, .fejlődés" az l910-es éveknek a külvilág történései íránt egyre fogéko
nyabb, 19l8-ban a forradalom mellé álló költőjén keresztül a ~O-as évek ismét 'elvonuló, a 30-as
években azonban újból a közösségi érzésekkel és gondokkal viaskodó és utolsó nagyarányú mű

vében, a Jónás könyvé-ben (és vele a Jónás imájá-ban) a próféta-költői lelkiismeret-furdalás
hangjait megszólaltató Babitsig?

Az út nyilván nem volt egyenes vonalú: hullámhegyeken és hullámvölgyeken át vezetett. Itt
csak vázlatosan, nagy vonalakban .követhetjük nyomon az egyes állomásokat:

A már említett első kötet végére illesztett vers, A lírikus epilógja arról vall, hogy hiába indult
"a mindenséget versbe venni" vágyó költő szenvedélyes becsvágyával, a "soha-meg-nem-elége
dés" programjával: a szélsőséges individualizmus modern átkából nem tud kitörni. Hiába undo
rodik a "vak dióként dióban zárva lenni" börtönétől: "Még tovább magamnál nem jutottam"

. - írja. Ez már csak azért is igaz, mert - mint a Himnusz Íriszhez című versből kiderül- a minden
ség gazdagságát tulajdonképpen önmagában keresi - a makrokozmoszt a mikrokozmoszban.
Csak annyit tagadhat meg a mindenségből, amennyit egyéniségébe beletükrözhet:

Idézz fel nékem ezer égi képet
és földi képet, trilliót ha 'vpn.
sok földet, vizet, uj és régi népet.
idézz fel. szóval . . .

És, bár ez a sokszínű szivárványvilág a legnagyszerűbb formabűvészet bravúrjaival jelenik meg
első köteteiben: a versekbe foglalt valóságmozaikok csak a külső tárgyi világ töredékcserepeí,
csupán közvetett kapcsolatban az emberi világgal, a társadalommal. Ezt érzi Babits a jelzett lírai
vallomásokban. Ekkori "elefántcsonttornya" korántsem azonos a francia esztéta-költők prog
ramszerű társadalomtagadásával. De kétségtelen, hogy költészetében kivül áll a korabeli magyar
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társadalom égető kérdésein, - még ha ebben a távoltartásban benne van az akkori feudális ma
radványokkal terhes társadalmat politikailag is elutasító gesztust A második kötetben (Herceg,
hátha megjön a tél is f, 1911) a Szonettek nyílt vallomás az Ady-típusú eruptív zseni től, a harcos,
"hős gladiátor" költőtől való elhatárolódásáról, ismételten hangsúlyozva, hogy költészete a vájt
fülű keveseknek, az arisztokratikus elitnek szól.

1912 táján tűnnek fellírájában olyan jelzések, amelyek mutatják, hogy azt a bizonyos diót,
amely belülről képtelen volt önmagát megnyitni, történelmi-társadalmi események kívülről kez
dik feltörni. Elég, ha az 1912-es "véres csütörtökkel" kapcsolatos versére, a Május huszonhárom
Rákospalotán-ra utalunk. Ebben éppúgy megnyilvánul a korát és országát betegnek tudó, a for
radalmat elkerülhetetlenül szükségesnek tartó költő elszántsága, mint a polgári liberális költő

nek a szocializmussal kacérkodó Heinére emlékeztető kételyei. Az első világháborúval való me
rész szembeszállás aztán (amely emberileg, egzisztenciálisan is áldozatvállalás volt) hősi "gladiá
tor-költővé"avatja Babitsot is - nemcsak a Játszottam a kezével vakmerő csattanójával és a For
tissimo káromló háborúellenességével, ditirambikus humanizmusával, hanein mindenekelőtt a
Húsvét előtt megrendítő, minden belső és külső ellenállást elsöprő, nagyszerű erkölcsi kiállásá
val. Innen már csak egy lépés a katedrája-vesztett költő-tanár csatlakozása a forradalomhoz,
amelynek logikus következménye a Tanácsköztársaság idején elfoglalt egyetemi katedra. Az iro
dalomtörténeti kutatás-azóta részletes adatokkal mutatta ki, hogy sokkal aktívabb közéleti sze
replést vállalt a forradalom idején, mint azt nagyvonalúan elgondoltuk.

Az emberek életében, sajnos, nemcsak fejlődés van, hanem olykor "visszafejlődés" is lehetsé
ges. Babits esetében éppen eleget emlegették az 1919 utáni megtorpanást, visszavonást. Erre
azonban csakugyan áll az, hogy nem erkölcsi lénye változott meg: megtorpanásának - a mindvé
gig liberális világszemléletűköltő eszmei korlátain és a történelmi helyzet tisztánlátásának akko
riban sok .Jámpás fejjel" közös hiányán kívül - elsősorban pszichológiai okai voltak. Egyszerű

en nem olyan lélekalkat volt, aki vállalni tudta volna a forradalom továbbfejlődését.Hogy való
jában nem tagadta meg régi eszményeit, azt lírájában olyan versek bizonyítják, mint az ellenfor
radalom legsúlyosabb éveiben felcsattanó, forradalmi hangú Petőfikoszorúi (1922), a maga meg
újhodott hazaszeretetét tisztázó Hazám (1924--25)- és a fájó, de egyben feloldó felismerés, hogy
az ember egy boldogtalan társadalomban, alapvető eszmék megtiprása idején nem vonulhat el a
"kettes magány" privát boldogságába: "a sziget nem elég magas", átcsapnak rajta a közösségi
sors, a nemzet, a társadalom, az emberiség sorsának viharhullámai. (Ezt bizonyítják az 192'5-ben
megjelent Sziget és tenger versei.)

A 20-as évek valóbantragikus korszak a költő pályáján: egyén és közösség viszonya szem
pontjából hatáiozottvisszaesés. A közéleti szereplés, a próféta-költői szerepvállalás kudarcától,
az ellenforradalmi korszak őt személyesen érintő megtorlásaitól megriadt költő visszavonulása
ez a belső emigrációba, menekülés a szerelemhez, a természethez, a nagybetűs Szellemhez a
nagy-társadalom és a "földi kis csaták" elől. " ... a bús élet a kettes csöndbe menekül" - írja a
Régen elzengtek Sappho napjai-ban. Ekkor írt tanulmányaiban elvileg is elhatárolja magát a poli
tizáló művészettől (Új klasszicizmus felé). Ez a korszak megint az individuális magányé, amely
ben mintha újból csak a maga szűk világa foglalkoztatná a költő t - újra a mikrokozmosz. Az
esztergomi menedékhely azonban korántsem idill, semmi esetre sem a nyugalom szigete! Olvas
suk csak újra az évtized verseit: micsoda gyötrőküzdelem folyik a belülről kényszerülő passzivitás

. és a költő erkölcsi tudata mélyén ágaskodó prófétaság hívó szava között: ismét beleszólni a kül
ső világ dolgaiba! Mert a mostani magány már nem a pályakezdő költő individuumának áttör
hetetlen zártsága, hanem a zártságból egyszer már kitÖrt mikrokozmosz részben a kortól rákény
szeritett. részben tudatosan vállalt magatartása. Hogy saját szavait használjuk: "bűnös nyuga
lom", "bús kényelem". Ebbe az elvonulásba azonban egyre többször tör bele a külső világ, az el
lenforradalmi korszak keserve, züllése, egyre több a korra utaló célzás, egyre több a lelkiismeret
furdalásról valló vers. Az ellenforradalmi korszak első évtizedében Babits csak passzívan tudott
bánkódni a fájdalmas történéseken - az ország szétesésén, az elvadult ösztönökön. a szellem és
az emberség megcsúfolásán, a társadalmi igazságtalanságokon. "Éjszaka ez, testvér!" - írja Mó
ricz Zsigmondnak. "Sötét kor ez. barátaim! - vallja a Szent király városá-ban. S itt van 1926-ból
a legmegrendítöbb vers, a Cigány a siralomházban, amelyben a szélsőséges individualizmus egy
kori költője a legtágabb sz~iális megértés magaslatáig jut el:
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... Nem magamért sírok én: testvérem van milliá
és a legtöbb oly szegény, oly szegény,
még álmából sem ismeri ami jó . . .
Szomorú világ ez! . . .

S 1930-ból:

. . .k örül mindent elönt a Vadság
fojtva mint árvizek után a gaz . . .

(Introibo)

Fordul a világ, kiborul alólam ...

(Medve-nóta)

Most - védekezésül .~ szinte filozófiát, életprogramot ácsol a szenvedésből, a passzivitásból. ,A
Földön / még mindig / a Hivatal csúf vérengzést kohol; a Falkák / őrjöngnek; il Bestia a magas
!felhőkig dobálja körmeit; de nékünk / már fáj ez' . . . i Hát fdjj csak, szent Fájás.' I Szigorú taní
tó' ve=esspálcáddal magasabb / erkölcsbe' Rossz az élet, hogy jobb legyen l, .. "

Látható: aktív szembeszállás helyett a 20-as éveknek az ő számára is fájdalmas történéseit a
keresztény humanizmus eszményeivel egy magasabb erkölcs forró vágyába absztrahálja. Ösztö
nös tenni-vágyását a prófétai cselekvés értelmetlenségébe torkolló, önáltató pesszimizmusba
fojtja bele.

Mit ér a sok tett és törtetés?
Vér lesz abból. szenny és szenvedés . , ,
... Ég veled, cselekvés, munka, harc!
Engeni többet eztán nem zavarsz,

Így vonul ma félre, akijá.
kűzdeni a komisznak való,
mig eljá az új háború majd
s kipusztítja az emberi fajt . . .

(Vers a csirkeház mellől, 1931)

Az egyszer már életre ébredt prófétai hivatástudat azonban nem hagyja nyugton. újra meg újra
harcba űzné. Így folytatja az előbbi verset:

Így tűnődöm li izgalom fog el:
nem, nem! menni s cselekedni kell!
Harcot a Harc ellen! ...

S egy másik versében. még 1924-001:

Ha nem igennek, legalább a nemnek
hangzani kéne : a nem is talizmán,
a nem is lélek, vigyétek ci véres
csorda elé, tán meginog s hátrahőköl,

Tán nemet vettek és igent arattok, , .

(Vers apostolokról)

Hiába a költői önfegyelem akarása, hiába a formarnűvész önmagát is megnyugtatni akaró új
meg új kísérlete, megújulása: e korszak lírája s fájdalom és a belső küszködés, a válság költésze
te. Megindító látleletek sora egy félrevonult, érzékeny, gazdag belső világú költőről. Tévedés ne
essék: ez a távoltartás, a menekülés a durva kor történéseiből, a tudatos elhatárolódás a divatos
eszméktöf a liberális humanizmus elvontan nemes eszményeibe való kapaszkodás az ellenforra
dalmi korszakban bizonyos értelemben pozitívelőjelet is kapott, a korral való szembenállás meg
nyilatkozási formája volt. De a passzivitás magát a költő t sem nyugtatta meg. S a nyugtalanság a
30-as években még csak fokozódott.
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Elbúvok a forró nyárban, egy kis "hegyen búvok el én,
de búhatnék vad prériken, vagy rejtek völgyek ölén,
a vllágtál nincs föld elzárva. Rámkopog. megcibál,
utá'1ani nyújtja hideg kezét a szomszéd éghatár . . .

, ... hány nyáron ülünk még mi itten
ilyen polgárian és meghitten
óciumban ómód elhúzodva. . . ?

(Verses napló, 1932)

Itt kezdődik, most fészkel tudatába a "bűnös nyugalom" miatt az a költői lelkiismeret-furdalás,
amely majd a Jónás könyve ihletforrása lesz. Most is nagyszerű költői értékek rejlenek abban,
ahogy ez a nagy költő önmagát ÍJja - a test és lélek minden rezzenését, együtt lüktetve a termé
szet, az évszakok és az egyre súlyosbodó betegség jelenségeivel; korához azonban csak a nyugta
lanság, a lelkiismeret-furdalás kötik, s olykor egy-egy döbbent és döbbentő felismerés, amilyen
'Az lsten és Ördög hátborzongató látomása (1932) a közelgő háború rémképeiről:

Az lsten és ördög két jó hivatalnok.
Mennyivel vadabb lett és gazabb a világ,
'mióta az Ember, e gyenge akarnok,
viszi mindkettőnek ürült hivatalát!

Mi1;1t a gyermek, épít és rombol is egyben.
Épít, hogy legyen mit rombolni. Felhőket

karmol házaival" majd föUbük szökken
és nagy diadallal lerombolja őket . . .

Sajátos keÍtősség alakul ki most pályáján: költői tekintélyénél és a fasiszta barbárságtól irtózó;
az igaz embereket vonzó humanizmusánál fogva, a Nyugat szerkesztésének és a Baumgarten-dij
kurátorságának jóvoltából az ellenforradalmi korszak irodalmi életének egyik vezére, - s ugyan
akkor szándékoltan távol tartja magát a kor társadalmi harcaitól. Magasrendű elvontságokba, a
jó és rossz dilemmájába, a morál, értelem, jog, igazság és szeretet szép szavaiba öltözködő esz
ményeit nem tudja - nem is akarta - gyakorlati aprópénzre váltani a korszak politikai hullámve
résében. Bár egyre energikusabban lép fel a fasizmus új barbárságával, a kis népeket veszélyezte
tő faji mítoszával, a Szellemet lábbal tipró ideológiájával Szemben, a tragikus betegség egyre
gyötrelmesebb szenvedéseibe belesüppedő, halálfélelemmel küszködő költő már csak irányjelző

Világítótorony akart lenni, nem a harcba elegyedő 'csatahajó. A katolikum most is csak erős vért
- nem harci zászló - a "Test és a Vér'?dübörgő filozófiája ellen. Passzív magatartásába kétségte
lenül belejátszik az a régibb meggyőződés, hogy ilyen korban úgyis hiába lenne a költői próféta
ság (ezt a Jónás könyve fogja bizonyítani), - az a tragikus tanulság, amelyet József Attilának
ugyanekkor eget vívó, önemésztő harc után kellett belátnia : "A költő hasztalan vonít ... ,. De 'ez
nem ment fel a felelősség alól: a költőnek remény nélkül is fel kell emelnie szavát, mert .vétkesek
közt cinkos aki néma ... "

Így születik meg - a 30-as évek vége felé - az évtized fő műve, a Jónás könyve, amelynek alap
szituációja, mondanivalója 'már régóta érlelődött Babitsban.

Kortársak, barátok állítják, hogy a súlyósan beteg költő derűsen-élvezve írta meg ezt a költe
ményt. Nem kételkedhetünk ebben, de nem ez a lényeges: a költeményből kisugárzó objektív
mondanivaló hatott a kortársakra (ezt magam is tanúsíthatom), és máig sem vesztette érvényét.
A költői bravúr lázában égő költő élvezhette a sikeres alkotás logikai gyönyörét - azt, hogy rég
óta érlelődőmondanivalóját adekvát jelképiséggel tudta kifejezni -, de a mondanivaló komolysá
gát nem lehet kétségbe vonni (ahogy ezt nem egy kommentátora tette). Persze hogy vannak de
rűs, önironikus, sőt komikus motívumok Jónás sorsában és a mű szövegrészleteiben ; de az elbe
szélő költemény egészében mégiscsak a költői lelkiismeret-furdalás remek parabolája: Babits val
lomása saját prófétai hivatásáról. Vagy vonjuk kétségbe ennél a magas erkölcsisé~ költőnél az el
beszélő költeményhez fűzött lírai epilógus, a Jónás imája mélységes erkölcsi hitelét? Babits ebben
világosan kimondja, hogy ő maga Jónás, aki "TŰhellé a prófétaságot", s amikor ezt mégis vállalja
(vállalnia kell): már késő, a történelem árvíze már feltartóztathatatlan. A Jónás könyvé-ben két
ségtelenül megnyilatkozó irónia nem magát a prófétaságet persziftálja, hanem az elkésett, öntelt
próféta haragvó sértődöttségének szól, amely az őt elutasító világ pusztulását követelné. Az Úr
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evvel a pusztító haraggal az emberiség megújhodásába, az "újabb Ninivék", "új Jónások" eljöve
telének szilárd hitét állítja szembe: "A szó tiéd, a fegyver az enyém". A költeményben kifejeződő

költői lelkiismeret-furdalás egyébként nemcsak a prófétaságot elhárító, vétkesek közt némán
hallgató költő lelkiismeret-furdalása, hanem azé a felismerésé is, hogy Babits elvont humaniz
musa, amely lényegében ebben a korszakban sem némult el, nem volt elégséges költői magatar
tás a kor barbár erőivel szemben. (Ehhez képest mégis túlzásnak érezzük az olyan interpretációt,
amilyen például Székely Jánosé az Egy röge$zme genezise cimű esszékötetének Jónás mosolya ci
mű tanulmányában. Szerinte "a Jónás könyve roppant komolysága ellenére mindenestül komi-

. kus mű", mert Isten nem más, mint "a végső felismerésig eljutott, s az önmaga lázongása fölött
mosolyogva morfondírozó Babits Mihály", a "felülről látó Babits", míg Jónás "az alulról látó,
régi Babits", ,,»isten« sakkfigurája". Úgy tűnik, ez játék a szavakkal. A Jónás könyve költője va
lóban egy magasabb erkölcsi princípium - a "Gazda" - kategorikus imperativuszaként, elrende
léseként mutatja be a költő-prófétai küldetést, és - ismételjük - csák Jónás kicsinyes emberi csa
lódottságán .mosolyog" öniróniája.)

A Jónás könyvé-nek megírása (19317-38) után valóban vannak Babitsnak olyan művei, ame
lyekben igazi prófétaként, az új barbárság konkrét vészjeleit kongatva száll szembe a fasizmus
erőivel (például A magyarjel/emről írt tanulmányában, de olyan verseiben is, mint a Talán a víz
özön), csakhogy "az égi és ninivei hatalmak" már nem sok időt, lehetőséget engedtek neki. Ám ez
a magatartásváltás maga is bizonyítja a Jónás könyve vallomásos tanulságának hitelét.

Ha - ma divatos szemléletességgel - grafikonban akarnám fölvázolni Babits költői útjának pá
lyavonalát az egyéniség és a közösség viszonya, a költői magatartás szempontjából, először egy
fölfelé ívelő vonalat rajzolnék, amely 19l8-19-ben tetőződik. Majd egy zuhanó vonalat,
amely visszahajlik a kezdet görcsös individualizmusába, s végül egy újra fölfelé emelkedő ívet,
amely a Jonás könyvé-ben ér csúcspontjára. A költő maga rajzolta ki ezt a grafikont a Cigány a
siralomházban strófáiban.

Úgy született hajdan a vers az ujjam alatt,
ahogy az Úr alkothatott valami szárnyas,.
fényes, páncélos, ízelt bogarat ...

Ez nyilván az induló, a magát elsősorban formai bravúrokban kifejező Babits korszaka.

Úgy született később az ajkamon, mint
a trombitahang, mint a trombitahang
katonák szomjas, cserepes ajkain . . .

Íme: a társadalmi, emberi és nemzeti problémákra való rádöbbenés, a Húsvét előtt vagy akár a
Petőfi koszorúi vakmerően harsonás időszaka.

De ma már oly halkan, elfolyva, remegve jön,
mint beesett szemek gödreiben
remegve fölcsillan a könny . . .
Nem magamért sírok én: testvérem van millió ...

Ez az ellenforradalmi korszak alapszituációja, amelyből a menekülés, a tudatos távoltartás ide
jén is kisír a kor aggasztó kérdéseire, a közösség fájdalmaira ráébredt költő együttérzése. S ez
után, az új barbárság, a rettegett fasizmus erősödése idején tör ki az elmulasztott prófétaság lel
kiismeret-furdalása a Jónás könyvé-ben. Babits elvont humanizmusa ekkor nemesedett (volna)
gyakorlati humanizmussá egykori indlvidualizmusa az individuumok millióinak megértőjévé, a
,homo aestheticus ekkorra magasodott benne igazán homo moralis-szá.
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