
erőt, s természetszerűleg vált érzékennyé a két világháború közötti konvertita irodalomra, első

sorban francia válfaj ára. Párizsban megfordulva későbbmegismerkedik a nagy nemzedék szinte
valamennyi jeles képviselőjével.Közös istentiszteleteikre éppúgy eljár, mint irodalmi szalonjaik
rendezvényeire, műveik bemutatásaira. .

Gyergyai kivételes figyelmének növekedését láthatjuk abban, hogy elfogulatlanul tudta mérle
gelni nagynevű pályatársainak munkásságát. Baudelaire után Claudeit tartotta a legkiválóbb
modern francia költőnek, le is fordította Odvöz/et Máriának (Annonce faite a Marie) című mű

vét, életének ismeretében azonban folyton ünnepélyes ékesszólása zavarta. A regényíró Mauria
cot szintén nagyra értékelte, szertelen bűntudatábanviszont ráismerta magamutogatás és a gyil
kos megbélyegzés ösztönére. A fiatalabbak közül Pierre Emmanuel pályáját követte nyomon,
stílusának némi mesterkéltsége azonnal szemet szúrt neki.

Gáncstalanabb stiliszta és emberismerő volt tehát, mint olykor-olykor gondolnánk. Rögtön
elkedvetlenedett, mikor művész és ember szétválásáról értesült. "Ha hiszünk a tehetség és az
egyéniség azonosságában, vagy legalább szerves és közvetlen kapcsolataikban - írta egyik Flau
bert-tanulmányában -, akkor bennünk él az a vágy, az a szomjúság, hogy egy valóban nagy al
kotót egy teljes embernek is lássunk, jónak, szépnek, erősnek, megértőnek és elfogulatiannak,
bölcsnek és könyörületesnek, egyszóval eszménynek és példaképnek a mi korlátolt, zavaroszbot
ladozó és egyezményes életünkben." így került hozzá Claudelnél, Mauriac-nál közelebb Berna
nos, vagy Sartre-nál Camus, irodalmunkból pedig Berzsenyi, Arany, Babits. Hogy eközben sok
szor az emberrel tette egyenlővéa művet, az alkotóval törődött inkább, mint alkotásával ? - Igaz.
Sainte-Beuve tanítványának vallotta magát, s örökösének azoknak az esszéíróknak, akiket az
lma az Akropo/iszon (A francia esszé klasszikusai, 1977) című válogatásában megszólaltatott.
Hogy egyeduralmában régen meghaladott és megingatott szemlélet jegyében irt, a kérdések stilá
ris és nem gondolati megoldását keresve, megújulás nélkül? - Ez is igaz. Pregnáns jelenséggé
nem utolsósorban ezért válhatott, így is messze meghaladva legtöbb kortársát, a fiatalabbakról
nem is beszélve. Lélektani értelmű esszéformájából azonban ő is keresett némi kivezetést, mikor
alkotókat, műveket, irányokat erkölcsi célzatok szolgálatába kívánt állítani. Hogy esztétika és
etika édestestvér, hogy az előbbiben, még ha nehezen észlelhetően is, mindig valamely redempci
ós folyamat zajlik le: ezt Gyergyai Albert nemcsak sejtette, hanem, úgy hiszem, mélyen is tudta,
tapasztalta.

REISINGER JÁNOS

IRODALOM

Babits Mihály költészete
Az irodarommal foglalkozó könyvek - de mond-

. hatnánk, hogy minden irodalmi mű - értékének
egyik, talán legfontosabb fokmérője, hogy meny
nyire képes belépni az olvasó tudatába, milyen
mértékben késztet továbbgondolkodásra, már
meglévő képzetek, vélemények, összefüggések át
rendezésére, felülvizsgálására.

Rába György könyvének" olvasása után a ma
gyar irodalom egyik legjelentősebb korszakának, a
századelőnek új törekvésekkel gazdag korszakáról

.kiálakitott összképünket kell felülvizsgálnunk. De
nemcsak irodalomtörténeti, hanem irodalomelmé-

• Rába György: Babits Mihály költészete 1903-1920
(Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981)

leti síkon is kérdéseket provokál a könyv: módsze
re olyan elemi kérdésekben késztet továbbtöpren
gésre, mint hogy mi is a vers, a műalkotás, és hogy
milyen eszközök segítségével ragadhatjuk azt
meg?

Rába György költői fejlődésrajzot ír; vizsgá
lódásának középpontjában tehát a versek állnak.
Versolvasatai a tudományos megközelítést, a leg
modernebb elemzési eljárások poétikai elméletek
felhasználását, a filológiaiadatfeltárást és az intui
tív, érzékeny versértést egyesítik. Rendkívüli ala
possággal, mindenre kiterjedő figyelemmel deríti
fel a vers keletkezésénekéletrajzi, szellemi, kultúr
történeti, társadalmi körülményeit, azt a bonyolult
hatásmechanizmust, amely kialakitja a műalkotás

végső arculatát. A vers ebben az olvasatban, ami
kor is történetiségében, folyamatok részeként ér
telmezi, több is lesz, mint pusztán irodalmi mű: a
kor, a történelem egyedi és megismételhetetlen le
nyomata, keresztmetszete, mely az írói szubjektu-
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mon keresztül ölt testet és kap esztétikai formát.
Mindebből kitetszhet, niilyen, szinte beláthatatla
nul nagy adatfeltáró munkát végzett a szerző; a
legapróbb életrajzi, sajtótörténeti stb. adatok pon
tos felderitésétől a magyar századelő szellemi arcu
latának, irodalmi, pszichológiai és filozófiai áram
latainak elemző vizsgálatáig.

A folyamatba ágyazás feltételezi á viszonyítási
pontok kijelölését mind a magyar, mind a külföldi
kortárs irodalomban: Rába György ezen a téren is
számos, eddig észrevétlen adattal, felismeréssel
gazdagítja az irodalomtörténetet. S természetesen
kijelöli ezeket a pontokat a babitsi életművön belül
is, utalva a regényekben, tanulmányokban, cik·'
kekben fellelhető párhuzamosságokra, előzmé

nyekre.
Babits Mihály esetében különösen fontos ez a

fajta pontos, minden tényezőt számba vevő meg-.
közelítés. A' köztudatban élő Babits-kép (ez külö
nösen a könyv elolvasása után válik nyilvánvaló
vá) ugyanis oly mértékben Ieegyszerűsítő, hogy az
már torzulás! eredményez; s nem egy vonását pe
dig tévképzetek, hamis elképzelések alkotják 
arnint azt Rába György meggyőzően, okadatolva
bizonyítja, Nem feledkezhetünk meg arról sem,
hogy Babits művét hosszú évekig - máig is kiható
an - háttérbe szorították, kimondottan vagy ki
mondatlanul másodrendűnek, kisebb értékűnek

ítélve Ady és József Attila mögött. Rába György
könyve segít abban, hogy irodalmi tudatunkban az
öt megillető, helyre kerüljőri a költő: Ady Endre
rnellé, a századelő magyar irodalmának újító for-
rongásába. .

Rába György tehát folyamatot. Babits költői,

poétikai modelljének alakulását, egymásba úszta
tott pillanatfölvételekbőlösszeálló állandó válto
zást ír le könyvében. Ez a belső mozgás külső fo
lyamatok, mozgások erőterében zajlik, s rendkívül
bonyolult és összetett.' Ezért, amikor megkísérel
jük felvázolni ezt a folyamatot, tehát Babits 1903
és 1920 közötti, a szerző által megrajzolt - újraraj
zolt - fejlődéstörténetét, csupán a legfontosabbnak
vélt mozzanatok felsorolásszerű jelzésére vállal
kozhatunk , kiemelve a leglényegesebb eltéréseket a
szakirodalom eddigi eredményeitől.

A filozófusnak készülő Babits költészetére a szá
zadelő gondolkodói mellett a legelementárisabb
hatást William James pszichológiája gyakorolta.
A James-hatás ilyen mértékű jelentőségének kimu
tatása merőben új megvilágításba helyezi az induló
Babits költészetét. Rába György meggyőző hite
lességgel mutatja be, hogyan válik James elmélete
lírateremtő elvvé, Babits alakuló Iirai modelljének
szerves részévé. A fiatal Babits költői célja a tudat
minél pontosabb és teljesebb leírása, érzékeltetése,
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a "kedély és képzeletvilág mozgalmainak" kifeje
zése. Nem öncélú, l'art pour l'art művészet tehát
az övé, hanem "megismer~tkereső irodalom". Az
Anyám nevére című vers elemzésében azonban,
mellyel a szerző a tudatlíra iskolapéldájaként fog
lalkozik, nemcsak ebben az irányban mutatja ki a
poétikai újszerűséget, hanem azt is jelzi, hogy az
avantgarde költészet és Babits !írája közé nem le
het éles határvonalat húzni, s felvillan tja a Kassák
kal való - távoli - rokonság jegyeit is.

A rendkívül tudatos költői kísérletezés, az új
versmodell kialakításának következő állomása a
"lírai festmények objektív költészete", mely a világ
végtelen változatosságát, shakespeare-i tarkaságát
kívánja megragadni a költői énben tükröztetve.
A Liraifestmények újszerűséget,líratörténeti jelen
tőségét a szerző' így foglalja össze: "A szokatlan,
új, szimbolizálható jelenségek fölfogásának írá
nyában. a tarka természetté összeálló, nyers és lelki
kontrasztokat kifejező előadási modorban, vala
mint a kivetített' (exteriorizáIt) és megelevenített
(interiorizált) érzékelés stílusában talált valami
újat . . . "

Rába György Babits objektív költészetét ele
mezve, összefüggésbe hozza a modern európai lírá
val: az "álarcos" versek rokonait Rilke és Pound
költészetében találja meg - rámutatva az alapvető

különbözőségekre is; s az érzések és gondolatok
tárgyiasításában Babitsot Eliot előfutáraként mél
tatja. A minták, az ihlető példaképek közül emel
jük ki Poe nevét: a híres-hírhedt fekete ország
alapmotívumával az'Arthur Gordon Pym című re
gényében találkozott Babits; s fantasztikum-ábrá
zolásuk, felfogásuk között is sok rokon vonást
mutat ki Rába György.

A szerző a Levelek fris koszorújából költőjének

irodalomtörténeti helyét a szimbolizmus vonulatá
banjelöli ki; nemcsak azért, mert.Babits "a szim
bolikus látást úgy fogja föl, mint a szöveg minden
valóságszintjén összetett, jelképi jelentésben össze
foglaló, dinamikus törvényt", hanem nyelvszemlé
lete 'alapján is, amely Mallarmé hatásának nyo
mait is magán viseli.

Hogy Babits ekkori költészetének, a róla kiala
kult felfogással ellentétben, semmi köze sincs az
elefántcsonttoronyhoz, azt Rába György egy frap
páns szépirodalmi párhuzam segítségével, a James
tanítvány Gertrude Stein művészetének, poétikai
modelljének, utóéletének, az általa kifejtett széles
körű tevékenységnek elemzésével is megvilágítja.
A Levelek Írisz koszorújábóljelentőségeta költői vi
lágrend, a vers és a kötet koncentrikus mikrokoz
moszának megteremtésében látja; ez a törekvés
- mely a szimbolizmusnak is sajátja - a korabelí fi
lozófiai összegezésekkel (Zalai Béla) is összecseng.

A következő fejezet, mely a Liralbb ihletek címet
viseli, Babits fogarasi éveinek külső és belső króni-



kája: feltárja a Holnap fogadtatásának tárgyi és
gondolati mozzanatait, a fogarasi időszak életraj
zi, emberi és társadalmi körülményeit, s megrajzol
ja a születő, új versmodell kialakulásának folya
matát.

Babits új költői kísérlete sem maradt gáncstalan
a korabeli irodalmi közvéleményben és kritikában,
s akárcsak Ady, ő is átélte - ha elfojtva is - a maga
"duk-duk afférját", Idáig vezethető vissza egy
máig is elevenen ható félreértés: a '(folrapban kö
zön portré okoskodó, nihilista, életidegen költő

nek ábrázolja Babitsot, akinek műveltsége a tehet
ség rovására érvényesül. Nem kerülte el a költő az
Ady-epigonizmus és a klasszikus eszmények meg
csúfolásának vádját sem. Az Ady-Babits viszony
nak, kettőjük lappangó ellentétének, majd barát
ságának elemzésében Rába György számos új
szempontot vet fel, s a kapcsolatot tárgyilagos
megvilágitásba helyezi a tények alapján.

Babits "tragikusnak érezte költői fellépését és
következményeit" - részben ez is költészetének
megújítására, "költői szemléletének árnyalására"
késztette. A megújulás egyik útja: a görög tárgyú
versek, a "klasszikus álmok", melyek Nietzsche
tragédiaelméletének megtermékenyítő hatásából

, születtek, A másik nagy ihlető Bergson, akinek
filozófiája felszabadítóan hatott a fogarasi elzárt
ságban sínylődö költőre, Rába György a bergsoni
ihletés; a "teremtő emlékezet" egyik jelleizetes pél
dájaként kiemelten elemzi az Esti kérdés-t; s itt
olyan, szinte közhellyé vált vélekedést cáfol meg,
miszerint a vers egyetlen Imondatból áll - s bizo
nyitja annak kettős, esetleg hármas mondatértékű

tagoltságát. A Cigánydal-t Rába mint "sorséne
ket" elemzi, mely "az emberi lét egy ritka határese
tének az életforma minden lényeges mozzanatát
ábrázoló rajzolatát adva, tárgyán túli, szimbolikus
jelentést sugall". A Cigánydal költői modellje a
plotinoszi zarándokút többlépcsős mintáját for
mázza; ezt a modellt a szerző a magyar költészet
olyan új kifejezési formájaként értékeli, melynek
"elbeszélő és leiró mozzanatai eltávolítva, közve
tetten adják vissza a Iirai én személyiségrajzát s a
benne rejlő létföltételeket".

A bergsoni ihletés nemcsak Babits költői szem
léletmódját alakította, hanem megnyitotta az ihlet
új kapuit isszámára: a személyesség, az érzelmek
és az idegélet eddig kiaknázatlan mélységeit. Ba
bits "lírai regény"-ét az emlékezés élteti - akárcsak
a példaképet, Dante Vita Nuováját. Szerelmi köl
tészete, mely e lírai regény fő szála, fontos helyet
kap az irodalomtörténeti folyamatban is. A nagy
újító, Ady mellett egy csendesebb, kevésbé feltűnő

szemléletváltozás hordozója, mely iíj.müfcrmákat
- igy például a "térhatású lelki kép" műfaját hívta
életre.

Hogy Babits számos formai újításnak, a modern

vers formai megújulásának is előfutára volt, azt
Rába-György - többek között - a Képek és jelené
sek címü fejezetben elemzett, Vakok ahidon című

verssel is bizonyitja. A Vakok ahidon 19lZ-ben
iródott, képvers, mely tipográfiájával is megjeleni t.
Apollinaire-nek 1914-ben jelent meg először kép
verse - az ihlető példát Rába György a pindaroszi
ódák Fábchich által fordított, 1804-es kiadásában
jelöli meg, ahol Babits - egyebek között - rombusz
alakú tördeléssel is találkozott.

A Képek és jelenések közé sorolja a szerző Ba
bits eg;yik legtöbb vitára adó versét, a Május hu
szanhárom Rákospalotán-t. Elemzésének végkövet
keztetését idézzük: "Babits állásfoglalása, ha uto
pisztikus is, de forradalmi: a rendezett jövő szem
szögéből elítéli a jogrend előjogainak élvezőit, a
demokrácia elkasztosodását, a testvériség erkölcs
tanának haszonélvezőit,s végül az építő forradal
miság, a meg nem álló alkotás jelszavát hirdeti:
Látni. teremteni kell i" Nemcsak a surnmázat, de a
Petőfi Apostol-ával megvont párhuzam is új szint
visz a Babits társadalomszemléletéről kialakított
képbe.

A költő 1911 és 1914 között átélt válsága, sem
mivel, léttel, filozófiai problémákkal való viasko
dása vezet el a .xírámai jelenlétv-ig, az 1914-es esz
tendő expresszionista jegyeket felmutató; a rejtett
dialógushelyzet által meghatározott versbeszéd
hez, a hallgatóságot feltételező, ahhoz forduló köl
tői magatartáshoz. A háború kitörése előtt tehát
már készen volt, kialakult Babitsnál az a fajta "ige
hirdető" költői alapállás, melyet a szakirodalom
az eseményekre való reagálásnak tulajdonított. Je
lentős megállapitása Rába Györgynek az is, hogy
ez az átalakulás nagyjából egybeesik Ady stílusvál
tásával. A szerző itt is a folytonosságot, a változás
folyamatosságát, fokozatosságát hangsúlyozza,
amennyiben nem húz éles cezúrát a háború előtti

esztendők és a háború kitörése utáni időszak köl
tészete közé. Babits "hangosan szóló" költészeté
nek kialakulását is folyamatos kibontakozásában
láttatja; e folyamat verscímekben kifejezett legfon
tosabb állomásai: a Recitativ, a nagy vihart keltett
Játszottam a kezével, a Húsvét előtt és a Fortissimo.
A Húsvét előtt új minőséget hozott Babits költésze-.
tében: "versmagatartása a görög karvezetőéhez

hasonló: a 'hős' környezetének a hely és idő pa
rancsait szavakba foglaló tanítása, a sorstól érin

.tett, profetikusan szárnyaló beszéd". Mint ilyen, a
nemzeti lelkiismeret-ébresztés nagy verseinek sorá
ba illeszkedik.

A Fortissimo elemzésében már azt az új vonást is
megmutatja, amely Babits háborúellenes költésze
tében a közérdekű etikus gondolkodást erősíti fel.
Az új költői periódus reprezentáns versei: a Zsol
tár gyermekhangra és a Zsoltár férfihangra .. legfon
tosabb filozófiai forrásuk at Rába György a kanti
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etikában ismeri fel. Bebizonyítja, hogy a harcos
.pacifizmus a ,jóság és a kozmikus erkölcsi pa
rancs" stílusába vált át; ennek közvetlenül forma
teremtő megvalósulása a Jóság dala, mely a Versek,
darócban alcimet viseli. Ajóság igehirdetése daróc
egyszerűségű új költői modellt is teremtett: a köz
vetlen, egyszerű stilust és magatartást, a hétközna
pi tárgyak lírába emelését.

A könyv anyaga Babitsnak a forradalom alatti
és utáni tevékenységének, a forradalomhoz való
viszonyának tárgyilagos mérlegelésével zárul; s
1920végén a szerző mint a "saját költészetében ki
fosztott vendég"-től búcsúzik a költőtől, akinek
majd a külvilág segítségével kell új korszakot nyit
nia.

Mostanában nemcsak az irodalom, a művészet

szerepe válik egyre problematikusabbá, ellentmon
dásosabbá, hanem az irodalomról való gondolko
dás szerepe, fontossága - szélső póluson - létjogo-

TEOLÓGIA

Út az Ómega felé
Világszerte ünneplik a száz éve, 1881-ben született
Teilhard de Chardint. A jubileumi esztendő alkal
mából kiadott kötet* válogatást nyújt Teilhard élet
művéből, s ezzel először ad a magyar olvasónak tel
jes képet századunk sokat vitatott és idézett, de
mindmáig viszonylag kevéssé ismert gondolkodójá
ról. (Korábban Magyarországon csupán Az emberi
jelenség cimű műve jelent meg a Gondolat kiadásá
ban, valami~t néhány tanulmánya Hit az emberben
eimmel a Szent István Társulatnál.} A könyv aligha
születhetett volna meg Rezek Román hosszú és ki
tartó munkássága nélkül, hiszen ő legtöbb jelentős

'művét Ieforditotta és közzétette Braziliában.
Teilhard műveinek nagy részét 1955-ben bekövet

kezett halála után publikálták. Az európai gondolko
dás a hatvanas években fedezte föl Teilhard korsza
kos jelentőségét, követőinek és rajongóinak tábora

• hatalmasra duzzadt, de egyre több tanulmány érté
kelte-elemezte egyoldalúságait és szélsőségeit is.
Fölfedezői közé tartozott Rónay György is - az ő ré
vén a Vigilia olvasói igen hamar, hiteles tolmácso
lásban ismerkedhettek meg eszméivel.

A hetvenes évek végére a szenvedélyek mindkét
oldalon leesitultak - megérett az idő arra, hogy va-

, • Teilhard de Chardin : Út az Ómega felé (Szent István
Társulat, 1981) Golen Károly. szerkesztésében és váloga
tásában. Fordította: Rezek Román OSB
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sultsága is. Rába György munkája - amely az
egész magyar irodalomtörténet egyik kimagasló
teljesítménye - arra is példa, hogy hogyan, milyen
igénnyel és milyen felelősséggel kell (kellene) mű

velni az irodalomról való gondolkodást. A felelős
ség nemcsak az adatok pontosságában, a kijelenté
sek minden esetben dokumentáris bizonyításában
nyilvánul meg, hanem abban az objektív tárgysze
rűségben is, mely a szerző tudósi alapállását jel
lemzi. A téma számos alkalmat adhatott volna az
élesebb polemizálásra, az ellenvélemények látvá
nyos cáfolására - Rába nem élt ezekkel a lehetősé

gekkel, hangneme mindvégig visszafogott és tár
gyilagos. Nem az érzelmek, nem a tárgya iránti el
fogultság vezeti tollát, hanem a tudás, a tények is
merete. így lehetünk mi, olvasók is egy erkölcsileg
és szellemileg magasrendű megismerő tevékenység
részeseivé.
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lódi helyét elfoglalja századunk gondolkodásának és
keresztény lelkiségének történetében.

A kötet irásaiból .negyvenévesszüntelen elmélke
dés" eredménye tárul az olvasó elé: Teilhard-nak a
maga nemében páratlanul eredeti intuiciója a világ
ról úgy, ahogyan ez a kezdeti sejtésekbőlfokról fok
ra egységes és egyetemes látomássá érlelődött. Teil
hard profétikus küldetéstudattal építette ki és hir
dette sajátos világszemléletét. Ahogyan utolsó írásá
nak végén, röviddel halála előtt írja: ,,Az Igazság
nak elég egyszer egyetlen szellemben megjelennie, s
aztán soha semmi sem tudja megakadályozni, hogy
mindent meghódítson és lángba borítson".

Első írásaiban a paleantolágus tudós az emberiség
és az élővilág keletkezését. fejlődését kutatja. A
mindenség történetét történelemként tanulmányoz
za, a világ egészét keletkezésében s folytonos alaku
lásában vizsgálja. A múlt átfogó és lényegre tapintó
szemlélete vezeti el az .emberi jelenségig". Fölfede
zi a törékeny és parányi ember nagyságát,jelentősé

gét a világ kozmikus fejlődésifolyamatában. Kutató
tekintete a múltból fokozatosan ajövő felé fordul: a
világfejlődése a szellemi és a személyes felé tart - s
ez Krisztusban teljesül be. A világ fejlődése és Krisz
tus egyetemes elterjedése a világon egyetlen folya
matot alkot - mondja Teilhard -, nincs két feje a vi
lágnak, csupán egyetlenegy: Krisztus, aki a minden
ség fejlődésének végcélja.

1934-ben így foglalja össze hitvallását:

Hiszem, hogy a Világegyetem Fejlíídés.
Hiszem, hogy a Fejlíídés a Szellem felé tart.
Hiszem,hogy a Szellem a Személyesben teljese-.

cik be.


