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Babits Mihály hűsége

Abba az újpesti gimnáziumba jártam néhány évet, amelyben 1911. júliusától Babits
tanított, és ott lakom ma is, ahonnan pár utcányira, a neogót református templom
tőszomszédságában,egyemeletes sarokházban Babits lakott. Innen járt tanítani, öreg
villamoson zötyögtetve magát. Tizenöt éves voltam, amikor a költő meghalt, és épp a
halála esztendejében volt harminc éve, hogya Könyves Kálmán reálgimnáziumban
tanítani kezdett. Ennek emlékére az akkori, sokgyermekes igazgató kitétette a költő

nagy, fekete rámás fényképét a vöröskővel burkolt iskola előcsarnokában,a rézgom
bos csapóajtó fölé. Aki be akart lépni a szürke köves folyosóra, át kellett menjen a
kép alatt. Finom fátyol drapéria födte le a kép két fölső sarkát.

Meleg nyárvége volt, augusztus 8-10. tájt. Akkor már nem Újpesten laktam, hanem
a Fót melletti Mogyoródon, onnan jártam be a városba, vonaton. mindenfélét hozni
vinni, intézni. A gyászdrapéria nem lepett meg. Pár nappal előbb, egy este Elemér
bácsi, a plébános nagybátyám, akinél laktam, két szivarszippantás között odaszólt
anyámnak a vadszölölugasban, amint épp szedte le a jobbára gyümölcsből és sajtok
ból álló vacsora-asztalt:

- Hallottad, Olgi? Babits Mihály meghalt. Bemondta a rádió.
Anyámtól a konyhában tudtam meg a hírt. Épp a katonaládárnat pácoltam. Valaki

meghal 1941-ben? Európában egyre sűrűbben csap le a halálhír madara faluban, s
városban, ez hír?

Mikor megláttam a képet a csapóajtó fölött, akkor nyilallott belém, hogy aki meg
halt, Babits Mihály volt. Álltam, néztem ezt a távoli, sötétes, fáradt, valamiképpen
mindentudó arcot az én tizenöt éves szememmel. EI kellett múlnia húsz évnek, hogy
lássam is azt az arcot. Akkor már a verseinek, az irodalomtörténeteinek. a róla szóló
fontos műveknek ismeretében. Fokról fokra tisztábban, de azóta sem mást látok
benne, mint ott, a gimnázium metszett üvegablakos előcsarnokában. Fekete csíkos,
szürke zakó volt rajta, fehér pöttyös nyakravaló. Fejét kissé balra ejtette, megtámasz
totta a homlokánál erős, kirajzolódó, férfias ujjaival. Nagy álla elóreugrott, nagy fiiIe
kicsit elállt a koponyájától, éles ránc húzódott az orra mellett kétoldalt. Bajusza őszes

volt. Mindig ez a szomorú arc ragadott meg, amelyből tartózkodás és erő, zavarba
ejtő egyenesség és lefojtott szenvedély sugárzott. Ma már nehezen tudnám megmon
dani, hogy akkor is átgondoltam-e ezeket; de mi más miatt kísért volna el Babits
Mihály arca, szinte szóvá téve szellemét életem hosszán, mindmáig? A zsenialitásnak
biztos testi jegyei vannak. Nemcsak érezzük, tudjuk is, ha dolgunk van vele.

Mogyoródi nagybátyámnak rádióvillamossági találmányai voltak. Ezekről angol
cégekkel tárgyalt. A tárgyalások Pesten folytak. Ilyen alkalmakkor, reggeli után beült
az óriás cipődobozhozhasonlító Fiatjába, elhajtott és csak este tért haza. Az emeleti
nagy ebédlő, a dolgozószoba és a vendégszoba, amelyben laktam, kedvenc tartózko
dási helyem volt. Az emeletre vörös kókuszszőnyeggel letakart falépcsö vezetett. A
szönyeget ragyogóra szidolozott sárgaréz csövek szorították a lépcsőfokok alá. Amíg
lépdelt fölfelé az ember, egyre közeledett a pihenő falára függesztett nagyalakú fest-
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ményhez, amelyen a páncélos Szent György leszúrta a tüzet okádó sárkányt. Fölérve
balra nyílott a berakásos, dupla szárnyas ajtó a dolgozószobába, innen indult egy
hosszú kókuszszőnyega nagy ebédlőbe, és folytatódott - átbújva az ajtó alatt - a ven
dégszobában. A szobákkal párhuzamosan futott a kőlapokkal borított, öt ablakos fo
lyosó, melynek ablakai a kertre néztek, a kör alakú, sürú, mindig virágoktól púpozó
dó gruppra. A dolgozószobába szabad bejárásom volt, egy föltétellel: akár ott volt a
nagybátyám, akár nem, lábujjhegyen kellett járnom. De ha ott is volt, vihettem a
könyvemet, leülhettem, lapozgathattam, míg ő jött, ment, gépelt vagy szivarra
gyújtott.

Ami lenyűgözött, a nagy ebédlő volt. Amikor a hosszú, 16-20 személyes, faragott lá
bakon nyugvó terített asztalnál elökelöségek ültek, álltak s nagy hangon, fől-fölnevet

ve, koccintva hajlongtak egymásnak s kipirult arccal, olykor olaszul, franciául és né
metül is társalogtak, féltem ettől a nagy ebédlötöl. Az ünnepélyes órák, a törköly- s
borpárától nehéz levegő, a padlóvázákban fehérlő vagy vöröslő virágcsokrok, a föl
szolgált levesek, húsok, torták, sütemények és az elmaradhatatlan babkávé illata, s az
egyre emelkedő jókedv, asszonyok ívelő nevetése és a férfiak heves beszéde a függö
nyös ajtó mögött leselkedőnek csak félelmetes lehetett. Mielött a komoly, s ilyen al
kalmakkor rövid angol pipából pöfékelő, ősz sörtehajú nagybátyám görbe mutatóuj
jával magához intett volna, hogy az "Íme-egyik-unokaöcsém-mutatkozz-be-szépen!" iz
zasztó megpróbáltatásainak vessen alá, hanyatt-homlok rohantam le a lépcsőn, be a
baromfiudvarba, s a garázs mögött ki és föl a kerítéssel elválasztott gyümölcsöskert
be, ahol már csak távoli zümmögésnek hallatszott a közelről föltorlódó lakoma-lár
ma. De mikor egyedül voltam ebben a mennyezetig sötétbordó teremben, nem
mondta senki, mégis lábujjhegyen lépegettem. A mennyezeten fehér stukkó-kígyók
kanyarogtak s indázva vették körűl a négy lámpaburát a sarkokban. A falakon ara
nyozott keretben szentképek színnyomatai függtek, s igen szép akvarellek, fekete és
ezüst keretben. A folyosó felé eső föfalat egyetlen nagy fafeszület díszítette, rajta a fa
ragott, lehajtott fejű Jézussal. Élénkszínű töviskoszorúja és ágyékkötöje volt, de a vé
rét, a lecsorgott és a csuklóiba vert szögek körül szétfreccsent vérét sötétbarnára fes
tették, nem pedig vörösre. Megkapott ez a különös diszkréció. Az asztalon aranysze
gélyú, aranymintás sötétzöld plüss terítő volt, kristály hamutartókkal és fajansz vá
zákkal. Székek, karszékek szétszórva a teremben, a sarokban fekete, gyöngyházbera
kásos dohányzóasztalka állt, körülötte fekete börgarnitúra, odébb alacsony könyv
szekrény a fölfelé keskenyedő, fehér, hengeres cserépkályha mellett. A nagy ebédlő

fehér spalettás ablakai a birkaköröm-nyornos homok-utcára nyíltak, amely vagy tíz
méter mélyen húzódott alant.

Egy napon, mikor a Fiat Pest felé vette útját, fölszaladtam a lépcsőn s leültem az
egyik börfotelba. Méláztam, bámészkodtam. A dolgozószoba nyitott ajtaján át a
könyvszekrényben észrevettem egy citromsárga-világosdrapp füzetsorozatot, amely
eddig nem keltette föl a figyelmemet. Nem csoda, a csupa aranymintás gerincű,

keménypapír és börborítású könyvek elijesztettek ettől a szekrénytől. Most kivillant
ez a hosszú füzetsor a könyvek közül. Odaléptem, kinyitottam az üvegajtókat s kihúz
tam egy füzete t: NYUGAT, 1928. évfolyam. Belelapoztam s visszatettem. Aztán kihúz
tam egy másikat. Átfutottam a fedőlap tartalomjegyzékét s megállt a szemem ezen a
furcsa címen: Az írástudók árulása. Írta Babits Mihály. Leültem a Remtor táskaírógép
mögé a börtárnlás székbe, és elkezdtem olvasni. "Írástudók", miért nem írók? Ez a
szó vésztjóslóan cseng egy vallásos ismereteket pedző ifjú fülében, mert az újszövet
ségi történetekben Jézus kísértöi, lehalIgatói, provokátorai, ellenőrei és cselvetöi
társaságában lehet vele találkozni. Az írástudók, az Ószövetség tudós böngészői, írás
magyarázói nagy tekintélynek örvendtek, mert egész életüket arra szentelték, hogy
jól közvetítsék a választott népnek, Izraelnek Isten üzenetét. De az írástudók hivatá-
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suk áldozataivá lettek. Nagy buzgóságukban oly mélyen hajoltak a szent szövegekre,
hogy már nem láttak mást az üzenetböl, mint betuket, nem hallottak meg belöle
mást, mint dörgedelmes törvényeket. Kezük alatt szabályhalmazzá lett a szellem. Ba
bits ilyen írástudókra gondolt? Vajon az áruló irókból lesz az írástudó? Az író a szel
lem papja, az írástudó a betüé? De mi lesz a betűből az áruló írástudó kezén? A betű

a kiüresedett szellem morzsalékja. A kiüresedett betű pedig a szellemeIlenesség ter
méke, a hitehagyás gyümölcse, tömérdek puskalövedék, amelyet be lehet fűzni a "les
illettrés", az írástudatlanok géppuskájába, hogy kivégezzék vele a szellemet. Babits az
írástudókon azokat érti, akik "a magas szellemiség emberei."

Akkor persze e dolgokról még mit sem tudtam. Nem is olvastam végig ezt a hatal
mas kommentárt, amelyet a költő Julien Benda francia író azonos című könyvéhez
írt. Eljutottam az első 8-10 lapig, aztán futnom kellett harangozni, mert Bodó bácsi,
a sekrestyés kétes eredetű egyensúlyzavarában egy galagonyabokor mögött szu
nyókalt a dús füvön. Nem olvastam végig ezt az írást - akkor nem, a következő húsz
év alatt legalább ötször igen -, de néhány mondata nagyon mélyen belevésődött az
emlékezetembe. Mindjárt az első: "Az ember, ha nagyon nagy a mondanivalója, ön
kénytelen ül szerény lesz:" Vagyis megfeledkezik magáról. Átadja magában a helyet,
az időt, a biztonságot annak, ami nem ő. A mondanivalónak, a nagy mondanivalónak,
a nagyon nagy mondanivalónak. Úgy látszik, az embernek akkor "jut eszébe" valami 
legalábbis fontos - mondanivaló, ha nem magáról elmélkedik. Aki magáról elmélke
dik, és éppen ezért gondol fontosakat, az önmagában véve fontos lény. Ha másért
nem, mivel - kitüntetett megajándékozottként - anélkül bír lényeges szellemet, hogy
"megérdemelné", "rászolgálna", "küzdene" érte. Az ilyen ingyenes kegyeltet hívják te
hetségnek. Esetleg - sokkal ritkábban, mint ahányszor osztogatjuk ezt a minösítést 
rendkívüli tehetségnek, s még ennél is ritkábban zseninek. De az igazat megvallva, a
zseni nem mindig szerény. Becsvágyát országok, sőt kontinensek hódolata sem elégí
ti ki. Szerelmi étvágyát asszonyok légiója sem, költekezési kedvét kincstárak sem, és
önzésének nincsenek határai. A zseni néha a komplett őrült benyomását kelti, de a
szeszélyei - legnagyobb megdöbbenésünkre - törvényszerűségeket mutatnak. Élhet
össze-vissza, a legriasztóbb bünök tartós uralma alatt, lehet hazug zokogó vagy ri
mánkodó részeges - amikor éppen nem szent. Mert hogy szent is, azt a szelleme bizo
nyítja, mely törmelékes élete alatt is parázslik, s elfojthatatlanul föl-föllobban. Ilyen
kor alázatos, önfeláldozó, szerény. Szégyenében elbújik, és megköveti az agyon tapo
sott bogarakat is.

A nagyon nagy mondanivaló térdre kényszeríti őt. Különben is, a szeszélyei, a mél
tóságos vagy ügyetlen mohósága legtöbbször a mondandó súlya alatt remegő egzisz
tenciát takar. Álság az a világbíró mosoly, színház az a biztonság, riadt menekülés az
a fölény! Előbb-utóbb meghajlítja a nagy mondanivaló a délceg gerincet, összeszorítja
a boldogan fecsegő ajkakat, meggyúri a sima arcot. A szerényt még szerényebbé, a
szerénytelent szerénnyé teszi. Ennek a szerénységnek nem idegen a szenvedély,
amely a megöregedett, csúzos derekak korában is elfeketedik ugyan, de ég. Sőt, mint
ha a nagy mondanivaló épp arra biztatná az embert, hogy minden erejét s idejét egy
láthatatlan malom torkába ömlessze, s szóvá, kifejezessé örölje. Furcsa szerénység az,
amiről Babits beszél. Önkéntes rabságnak látszik. Néma, figyelmes és összeszedett
elszántságnak, mely annak a meredélynek a partjára állít, ahol "már Tolsztoj megsze
dült; mi maiak csak összefogózva merünk közel lépni: . . ." A nagyon nagy mondanivaló
a világ föltárt sötétségével nevel magának nagyon nagy mondókat.

Mi, maibbak, még összefogózva sem merünk a nagy mondanivaló meredélyének
partjára lépni. Egyáltalán, össze se fogózunk. És nem is tartjuk nagynak azt a monda
nivalót. Semmilyennek se tartjuk. Közhelynek. Amit már százezerszer elmondtak. Te-
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hát nem érdekes. Érdekes az, amit még nem mondtak el. Hogy már régen mindent el
mondtak? - nos, ezt elengedjük a fülünk mellett. Az igazi mondanivaló az új. Ennek el
kell jönnie. Kiben? Természetesen bennem. Vagy engem választ ki magának az új,
vagy nem új. Ha más is így vélekedik, az vagy elmebeteg vagy epigon. Az én epigo
nom. Meghallgatom, ha nagyon erőszakoskodik,de már az első szavain érzem, teg
napi. Ez a főbűn. A legeslegmaibb itt ragyog a homlokomon. Ebbeli hitemben az sem
zavar, hogy lassanként észreveszem, a nagy mondanivalók, vagyis a nagy közhelyek
valóban úgy eltűntek manapság, mint szikes talajról a könnyű eső, és egyre több
maga-fölkent futkos a saját mondanivalójával. A nagy helyett vannak asajátok.

Ha egy mondanivalónak az az egyetlen jellemzöjc, hogy saját, és ilyenből ezer van,
az annyit tesz, hogy egy sincs, azaz egy nagy tarka van, tehát se nem mondanivaló, se
nem saját. A modanivalónak ahhoz, hogy saját legyen, előbb nagynak kell lennie. Ha
benne ez nyilvánvaló, tehát bizonyosan több önmagánál, meg fogja kezdeni önálló
létét, és sajáttá lesz. Mi a különbség az így értelmezett saját és nagy mondanivaló kö
zött? Mint a magatartás összegzöje, a szerénység és a gőg. A szerénység itt annyi, mint
lemondani a sajátról. A gőg a legtöbbször vélt saját védelmében a nagyságról mond
le, bár ennek sosincs tudatában. Mert a nagy mondanivaló kezdetben oly észrevétle
nül van jelen a mondatokban, hogy azt gondolnánk, nincs is jelen. Azt mondjuk "nem
nagy", amit olvasunk. Legföljebb egyszerű. Érthető. "Gyanúsan" értelmes. Nem
vesszük észre, hogya nagy mondanivaló szellemi kontúrokban van jelen, minden hi
valkodásnak, papagáj-tollú riszálásnak, kokott-kihívásnak ellene mondva. A mondani
való nagyságára is igaz, hogy akinek füle van, hallja meg. Mert akinek füle van, az a
zengésre figyel, mielött még hangra figyelne. A sejtelemre. rnielött a gondolatokra. Az
igazságra, mielött igaz dolgokra.

A világ a Saját hódolatában él, ami erkölcsileg a legelképesztőbb kapítalizmus, az
elmék és ízlések vad kapitalizmusa. Ez az oka annak, hogy manapság a "nagy" és
"igaz" mellett még megmukkanni sem lehet anélkül, hogy rá ne süssék az emberre a
legelmarasztalóbb bélyeget: konzervatív. Ezt a fogalmat aztán megtöltjük ítélettel:
konzervatív az, aki idegenként csetlik-botlik korában, értetlenül figyeli az új nemze
dékek "botrányos" szabadságát, nem érti sem az érvényes nyelvet, értékeket, módit,
sem a bűvszóként hangoztatott infrastruktúrákat. erkölcsi és kulturális begyürüzése
ket, gyorsulást és áttételeket. Mivel minden igazán tehetséges ember az általános ér
tékismeretról. értéktiszteletről és értékszeretetröl ismerszik meg, ha a konzervatív
szellem jelentős, akkor nélkülözhetetlen is. Szellemi szabadsága előjel nélküli érték
szeretetében áll. A neológnak sem az a dicsősége, hogy az Iliászról azt hiszi, a Hélia
krémek egyik új fajtája, s ha parvenü megvetéssel szól a hagyományról. A neológ
éppúgy, mint a konzervatív, akkor fontos, ha jelentős. A neológ és a konzervatív te
hetség közelebb van egymáshoz, mint saját táboruk jelentéktelenjeihez. A fontos kon
zervatív ugyanis az újból is képes "régit" elöhozni, a fontos neológ pedig a régiből is
képes "újat" előhozni. Minden igazán új a régiből származik, és minden igazi régi
éppolyan új volt, mint a mai.

Babits Mihály a nagy hűséges. Tolla leleplezi a szellemet elárulá írástudókat. Az ér
tékek pusztulása láttán a költöt aggodalom szállja meg. Aggodalma, éppúgy, mint a
hite vagy a szelleme, egyetemes. Mindenütt az eldaraboltság és a megállíthatatlannak
látszó szellemi apály jelei mutatkoznak. Ö, aki az isteni kinyilatkoztatástól a korabeli
nemzeti irodalmakig ismerte és látta az egységes szellem folyamatosságát és szétága
zását, magát az emberi létet érezte megtámadottnak. sőt, halálosan megsebzettnek.
Mi, maiak, mondhatnánk neki valami vigasztalót? Talán tévedett, amikor azt írta,
hogy "Az Igazság mindenütt mellékes ma, és sok helyt ellenség . . ."? Mellékes, mert az
igazság nem dörgölőzik kétes barátokhoz, hogy elfogadják, nem hajlandó ezt-azt le
adni magából, hogy kellemesebb, azaz tompább legyen, "nem néz emberi tekintetek-
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re", hanem föltűnik, egy keveset fehérlik, majd eltűnik. Ma nem a teljes igazság kell,
hanem az alkalmazható. Az alkalmazható azonban csak részigazság lehet. Ez nem tud
uralkodni, ezért eszközzé válik, és előbb-utóbb a hazugság igazolja vele kényeit. A tel
jes igazság nem alkalmazható, mert uralkodik, tehát hozzá kell alkalmazkodnia az
egyes embernek, a családnak, a nemzetnek, a világnak. Mivel az uralkodó igazság ha
tókörében minden virágozni kezd, majd kibontakozik, az igazságot azonosíthatjuk
magával az élettel. Ezért nem képes huzamosabb ideig igazság nélkül élni sem az
egyes ember, sem a közösség. Az igazság nélküli életfolyamatnak vegetálás a neve. Ez
lassan átcsúszik hanyatlásba, majd pusztulásba.

Az igazság terméke az erkölcs. Az erkölcs kitartást követel a jóban; ez a bátorság.
Ma nem erkölcstelen életet élünk, hanem álerkölcsös életet, ami rosszabb az erkölcs
telennél, mivel nem más, mint morális lévellelöttyintett közöny. Ebben a közönyben
föloldatlan halmozódik bennünk minden rossz; belül "rozsdatemetök" vagyunk. Jól
szituált, kövér, makogó, lusta és alamuszi nemzedékünk a divat vackaiba bújtatja el
kényeztetett testét, és minthogy álerkölcsös-műveletlen,tétova és elgyávult. Kizsák
mányolt és kizsákmányoló. Engedelmes és értelmetlen. Szeszélyes fogyasztói haragjá
ban maga ellen fordul, és környezetét gyötörve, az ivadékait megsemmisítve egyre
szűkebbre vonja egzisztenciájának körét, amelyet pedig a lélek szabadságvágya egyre
tágítani akar. Az erők összeütközése az egyént rombolásra, közbűnre és önsebzésre
készteti, s az összeomlás a többszörös, testi-lelki-szellemi szorítás következtében el
kerülhetetlen. Az igazság hiánya megbetegít.

Babits ez ellen kiált írásában. Miért? Mert a szellemet, az igazságot és a nemzetet
egyként szereti. Minthogy egy is e három, holott határozottan három. Egy zulukaffer
és egy európai nemzet jól megértheti egymást, ha a fölismert igazságnak szolgál,
vagyis minden egyes ember érdekét, beszélhet bár vadidegen nyelvet és ragaszkod
hat egymástól eltérő ősi hagyományokhoz. A különbözö hagyományokban rejlő egy
ség bizonyítja, hogy az emberiség egy közösség. Az ősiség ugyanazt az igazságot őrzi,

mint amelyik az ismeretlen jövőben közeledik a jelenhez. Ha azonban az erkölcsiség
- a gyakorlati igazságtudat -, mint rejtett lyukakon fazékból a víz, kiszivárog a társa
dalomból, elhomályosul az értéktudat, az igazságosság helyett burjánzó szabály-,
hiedelem- és babonahálózat képződik. Elkezd müködní az irányított és spontán ma
nipuláció, ennek következtében egyre inkább hódít a cinikus tömegeszmény, amely 
nyíltan vagy titokban - szentesíti a parttalan önérdeket. Jelszava: mindent meg
tehetsz, ami érdekedben áll. A szentség rangjára emelt viszonylagosság szétmossa a
mindenkire kötelező igazmondást, és a hazugságok beláthatatlan szövevényében föl
üti fejét a káosz, a "tájkép csata közben".

Ezt a lassított zuhanást nem képes megállítani más, csakis az erkölcsi ember, vagy
is aki az igazságtól függő, szellembe kapcsolt életet él. Az önkéntes ember. Aki azért
ragaszkodik a jóhoz, mert a jó nem rossz, tehát szerethető. Az önkéntes ember szol
gál, de nem válik soha senki szolgájává. Míg a gátlástalan érdek minden közösséget
szétzilál, addig az önkéntes ember valamiféle állandóságot reprezentál, mert érdek
telen. Babits azt írja: "Az írástudók történeti szerepe nyilvánvaló", mert ők "egyáltalán
nem érdekeket srolgálnak". Az írástudó a szellem önkéntes embere, akinek látomása
van a jóról s rosszról egyaránt, és ez a látomás méretben és mélységben meghaladja
a valósulni képes jót s rosszat. Az írástudók történeti szerepe éppen abban van, hogya
látomás nem egy emberre, hanem törzsekre, nemzetre, világra méretezett, tehát át
adni való üzenet, terv, elgondolás. Az, hogy szinte megvalósíthatatlan, nem gyöngesé
ge a látomásnak; ez a valóság gyöngesége. A szellembe kapcsolt energia nem borul
hat le a "Tények előtt", nem oldódik a sikerekben, nem elégszik meg semmiféle jóval,
semmiféle eredménnyel. Aki a végtelennel "komázik", kénytelen iránta igazodni. Ami
azt jelenti, hogy az időtlenért oda kell adnia az idejét, a több létért az életét, a műért
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a biztonságát, a vágyait, az intimitásait - élethossziglan. Így kívánja az igazság elve.
Julien Bendával Babits Mihály árulással vádolja "A Szellem embereit . . ., akik hűtlen

néváltak a Szellemhez: a Vak Ösztönök dicsőítőit, harcok apostolait, az emberi Erkölcs
és Közösség tagadó it, a Tények és Erő filozófusait. "

"Az »irástudok árulása« nem külsti nyomás alatt jött létre, hanem magukból az írástu
dókból indult ki, gondolataiknak belső fejlődése kapcsán." A külsö nyomás annyira kép
telen, egy szólásra termett szájnak azt parancsolni, mást mondjon, mint amit kell
neki, annyira abszurd, hogy a külsö erők előbb-utóbb letesznek róla. Az írástudó ön
védelméhez tartozik a képletes nyelv is, amely még mindig eléggé sajátja ahhoz, hogy
világítson vele. És végső érvként az írástudó hallgathat is. A külső hatás tehát fordu
latos harcra kényszerítheti az írástudót, az pedig ellenállóbbá edzheti erőit. Az árulás
önkéntes hűtlenség, a belső bizonyosságok eltorzitása, a bent béklyóba vert szálásszabad
ság, a benti erőszak elszabadulása, az a pillanat, amikor az ige hirdetője csaholni kezd.
Az írástudó nem a magánéletével, hanem a belső életével lesz árulóvá. "Arról van szo,
amit hirdetnek. Az írástudó is ember, és emberi adottságai vann~k. Nem magunk választ
juk meg a közösséget, amelybe tartozunk: az adva van természetrajzilag és történelmileg.
Szeremi ezt a közösséget csak oly természetes, mint magunkat szeretni; s szeremi azt
jobban, mint magunkat, jobban, mint életünket: oly kitágulása a létnek egy önzetlenebb
lét felé, mely semmiképp sem ellentétes a Szellem principiumával. s melyet az írástudók
minden korban egyformán magasztaltak. De jobban szeretni, mint az Erkölcsöt és az
Igazságot: ez a kérdés!"

Mert szeretni a szellemet azt is jelenti, hogy szeretni a más szellemét. A más közös
ségbe, más csoportba tartozó szellemét. és nem szeretni a saját közösségbe tartozók
szellemtelenségét. Tehát a szellem szeretete igazságszeretetet követel. Az az írástudó,
aki a közösség érdeke elé helyezi az igazság érdekét. tudja, hogy ezzel nem árt, ha
nem használ a közösségnek. Az igazság szeretete állandó mobilitást kíván tőle. Folya
matos elmozdulást az eredményeitől és tapasztalataitól, amiben nem az "előre" vagy
"fölfelé" a biztos, hanem az "el". Lehet, hogy oldalt kell mozognia az előtte összeadó
dó erők és célok következtében, lehet, hogy lefelé, a nemkívánt sötétbe, a tapadó
anyagszerübe, a következő, szellem-kijelölte pontra. A "pontban" kell megvetnie a
lábát, amihez a pont túl kicsi, a lába meg túl nagy. Mobillá teszi őt a figyelme, ahogy
észrevesz, fölmér, beilleszt, kettétör, eldob vagy darabokból összerak, ítél és megvizs
gál, áthatol valamin vagy épp ellenkezőleg,beleütközve valamibe, erőszakosanbenne
ragad, belefészkel. "a valami" minden heves tiltakozása ellenére is. A szellem szerete
te tehát alázatossá és önkényessé tesz, alázatossá a hűségben és "önkényessé" az igaz
mondásban, igazon mindig azt értve, ami éppen anyaga ennek a szolgálatnak, enge
delmessé tesz és lerázhatatlanná, páraszerüvé és köszerúvé, belátóvá és elragadottá.
Mert a szellemet nem az írástudó valamije szereti, az esze, a tehetsége vagy a forté
lyai, hanem a lénye, nem is csak a szelleme, hanem a fogantatása, az előlegbe fogyasz
tott halála. A szellem szeretete az írástudó szerelme. E szerelem nedvei keringenek a so
rai között, míg az áruló írástudónak" vér helyett tinta csordul" a szívéből.

Ezutóbbi nem szereti a szellemet. Blöffnek tartja. Kitalációnak. Ö nem a szellemet
szereti, hanem a status quot. Nem a kűldetést, hanem a ki-küldetést. Lehetőleg nyu
gati országokba. A mellékes meggazdagodást szereti, a kisszerűek közötti királyko
dást, a szemfény-veszítő nagyvonalúságot és csillogást, szóban, Iakáskultúrában és

. kocsiban egyaránt. Az elsőséget szereti, a megjelent könyveinek számát, azt, hogya
nevét meglobogtassák a hírközlő eszközök, az idegen folyóiratok, a számontartottak
névsorai. Az áruló írástudó már rég leszokott arról, hogy szavakban, fogalmakban,
elemi szerkezetekben gondolkodjék: ő müben, sőt életműben realizálódik. És nem
megvizsgálja. hanem értelmezi magát. Nem fogalmat alkot a dolgokról, hanem érté-,
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kel. Nem körüljárja az esetet, hanem megítéli. Az áruló írástudó nem nagyon fürkészi
a csillagos eget. Nem néz a magasba. Nem kaptat föl a dombon álló csillagvizsgálóba;
és "nem avval lesz árulóvá, ha lába nem megy egyenesen a Csillag felé, melyre ujja mu
tat. Az árulást akkor követi el, ha nem is mutat többé a csillagra."

Aki kitartóan mutat a csillagra, az a tökélyre, a hivatásra, a jók között is a legjob
bakra, a mindenkire rásugárzó remekműre mutat kitartóan. Egy-egy jelentős életmű

nem is más, mint ez az egyetlen mozdulat. Amely a torzóban maradt életművet is
egésszé, a kevés múböl állót is naggyá, hiánya pedig a sok múböl állót is jelentékte
Ienné teheti. Az írástudók árulása lassanként föl-, illetve elszabadítja a mesterkedést,
amely a minőséget mennyiséggé fokozza le. A mennyiség megszállottjai pedig nem
csillagot keresnek, hanem érvényesülést, mindenáron. Az eredmény: tömérdek kö
zépszerű írásmű, amely nem a szellemre irányul, hanem a szerzö személyére. A múvé
szet, mivel nem hisz a benne rejlő igazság szemmel nem látható, időben nem követ
hető és titokzatos hatóerejében, aktualizálódik. Aktuális termékei a változó korral vál
toznak, az eltűnővel eltűnnek.

Az aktualizálódást azonban nem szabad összetévesztenünk a münek azzal a törek
vésévei, hogy korhű legyen, azaz a mű tükör-jellegével. Az igaz művekben mindig
jelen van az adott kor lényege, fölvázolva, skiccelve, összefogva, talán még a kor ön
ismereténél is pontosabban és kíméletlenebbül. A tükör se nem udvarol, se nem a~

tuális, se nem számítgat, hanem tükröz, azzal a többlettel, hogy a képben ott villog az
ítélet is. A korhű múvészet legalább annyira ellene is mond a kornak, mert ennél
többről van benne szó, mint amennyire korhű. Amit a gondolkodóról mond Babits,
áll a rnúvészre is: "A gondolkodó ott kezd mélto lenni e névre, mikor függetleníti magát
korától s nem oldódik fel abban."

Az aktuális múvészeti tömegtermékben "Nem a Szellem emberének fájdalmas igaz
ságszeretete, hanem ff Testiség kaján csempészének diadala beszél . . . " A testiségen értsd
a mindenfajta szellemi gyöngeség jeiét vagy magát a lappangó, hányaveti és türelmet
len szellemellenességet: a brutális mennyiséget. Amely a kedélyére nézve lehet le
hengerlő, kellően és affektáltan fanyar és fölényesen jókedvű. Az igazságszeretet fáj
dalmas. Mivel az igazság mindig együtt értendő meghurcoltatásának történetével.
Amikor a világ elé lép, baljós áldozati árnyékkal viselős, mert nem kell, nem kellett,
és nem fog kelleni.

S azelőtt? "Azelőtt az író a magas szellemiség embere volt." Ma sem lehet másmilyen.
Maga a szellem az, amely magas. De nem szállongó, madzagon a földhöz kötött, üres
könnyűség, fellengő és sápadt. Hanem az igazi valóság magasban súrüsödö atmosz
férája ez a szellemiség, tudván mindenröl, ami alatta történik s jól látja, átlát az alsó
régión. Az alant végbemenő dolgok csak a magasság atmoszférájával együtt igazán
azok, amik, értékesek, sőt, csak ezzel a magassal együtt kötődnek valósággá; külön
ben csak tárgyak, törmelék, témák, de nem valóság és még kevésbé müvek, Manap
ság "Műveltség, intelligencia, múgond: már-már inkább tehertétel egy író számláján.
Gondolatgazdagság, srerkezeti harmónia, zenélő verselés, tiszta és magas nyelv: azelőtt a
legnagyobb dicséret volt, amit egy költői múrál el lehetett mondani. "

Az írás kegyelem. Az írástudó áldott. Hozzáfűzheti a sikk vagy a köztudat ehhez az
áldottsághoz az átkozottságot is. Van ebben valami cinkos kacsintás. Az áldottságról
nem lehet tenni. Az átkozottságról - bármilyen kiszolgáltatott is az írástudó hétköz
napi léte - igen. A tét nagy. Akkora, hogy az írástudónak abban kellene föltétlenül
bíznia, amiről nem tehet. Amit vele tesznek az istenei vagy az Istene. A hivatása, a
sorsa, a választottsága. A tét ez: "Ha az Igazság és Szellem szava végképp elnémul a Föl
dön, oly ború szállhat az emberi világra, mely minden nemzet lépteit megvakitja. A nem
zetek életben maradása mások felelősségén nyugoszik. Az Igazság szellemének életben
maradásáért az írástudók felelősek."
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