
Erkölcs és irodalom

RÓNAY LÁSZLÓ
,

Babits Mihály, Tóth Arpád és Juhász Gyula

Babits Mihály

Filozófiaibírálatokkal kezdte pályáját, s korai haláláig meleg baráti kapcsolatban
volt zalai Bélával, a magyar filozófiai élet egyik legnagyobb tehetségéve], Böl
cseleti érdekl6dése meghatározta egész pályáját s lírai magatartását is. O sem
maradt ugyan érintetlen a Nietzsche-hatástól, de ez nem vált ,személyisége ré
szévé, Első kötetének elgondolkodtató hangütése an Horatium, azaz: Horatius
ellenében), tömegellenessége inkább egy védett polgári környezetből érkezett
fiatalember pályája végéig megmaradó életidegenségét, bizonytalan, félszeg ma
gatartását tárgyiasítja. Ezt az önarcképét késöbb regényben is megrajzolta (A
gólyakalifa), igaz, abban már a freudizmus hatása is érezhető. Verseiben a latin
görög kultúra hatása is fellelhető, de ebben sem Nietzsche tragédiaszemléletét
követte. Az antikvitás szellemisége első verseinek hallatlan múgondjában úgy
szintén érzékelhető.

Első költői korszakában gyakran foglalkozott a lét kérdéseivel, lírai alkotás
módjára is filozófus: William James hatott, majd megérintette Bergson időelmé

lete és Szent Agoston gondolatvilága (Bergsonról és Agostonról kiváló esszéket
írt). A mód azonban, ahogy élményeit kifejezte, megfogalmazva magányát, lát
szólag reménytelen árvaságát, egyelőre még érezhetően híján volt a közvetlen
élményszerűségnek. A fiatal Babits nem írta, "csinálta" a verset, ügyelve a
klasszikus formákra, az alliterációkra, rímekre, számkivetett, börtönébe zárt rab
néha túlrajzolt képét festegetve:

Bűvös körömb61 nincsen mód kitörnöm,
Csak nyilam szökhet rajta át: a vágy
de jól tudom, vágyam sejtése csalfa.

Én maradok: magam számára börtön,
mert én vagyok az alany és a tárgy,
jaj én vagyok az ómega és az alfa.

(A lírikus epilógja)

Ebben a maga építette, maga látta börtönben "az álmok síkos gyöngyei"
adhattak számára vigasztalást. Egzotikus-fantasztikus helyzetekbe képzelte ma
gát - tipikus szecessziós vonás -, de mindvégig erős érzelmességgel, nem úgy,
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mint Rilke vagy George. Már kortársai felfigyeltek ,,,iZgatott értelmi és érzelmi
kíváncsiságára", amely els6 korszakának szinte mínden költeményét áthatotta.
Kissé naivan arra vágyott, hogy a mindenséget kellene "versbe venni". Olykor
döbbent ontológiai kérdésföltevései árulkodnak csak arról, hogy a vágyott egész
birtokbavétele mily nehéz, hiszen az apró részletek értelmezése is szinte lehe
tetlen (Esti kérdés). Talán ez a magyarázata, hogy els6 támadói "kongreganista
szellemúnek", "filozopternak" nevezték. Rendkívül érzékeny természet volt, a
személyes indulattól fűtöttbírálatok hatására majdnem elapadt lírai vénája. Kár
pótolta azonban, hogy Dante "százhúní hárfáján" a saját hangjait hallotta.

Dante nagyszerű iskolája volt. Tágította ismereteit, kialakította benne a fordí
tás formahűségének elvét, amellyel voltaképp az újabb magyar múfordítás meg
alapozója lett.

A világháborús évek alapvet6en változtatták meg magatartását és költészetét.
A háboní kitörése el6tti évben jelent meg a Nyugatban A gólyalallifa (könyvalak
ban: 1916) című regénye. Ebben még kételyeiről,diszharmonikus lelki alkatáról
vallott: a tudathasadásos Tábory Elemér öngyilkossága Babitsnak a saját életé
hez való paradox viszonyát is tükrözte. Am a háború egyszeriben rádöbbentette,
hogy megváltozott körülötte a világ: " ...minden megváltozott, szinte egyik pil
lanatról a másikra, mintha betörtek volna az ablakok, bezuhanna a vihar"; (Ke
resztül-kasul az életemen). Kezdettől szembeszállt a vérontással. 1915-ben Játszot
tama kezével ámú, alapjában véve teljesen ártalmatlan, kedves szerelmi versének
zárósorai ("nagyobb örömmel ontanám / kis ujjáért a csobogó vért, / mint száz
királyért, lobog6ért") nagyszerű alkalmat szolgáltattak a konzervatív, militarista
irodalmi körök számára, hogy leszámoljanak vele. A hajszává terebélyesedett
támadások megkeményítették az alapjában véve félénk és visszahúzódó költöt,
lírájában is a rapszodikusabb, zaklatottabb hangok váltak uralkodóvá, szinte
teljesenszakított szecessziós manírjaival, hogy a Húsvét előtt ámú hatalmas ver
sében végre kimondhassa sokak vágyát, reményét: "béke! béke már! / Legyen
vége már!"

Változásának talán legnagyobb elismerése volt, hogy 1916-ban Recitativ cím
mel megjelent könyvét Ady Endre versse1 köszöntötte (Babits Mihály könyve). A
Húsvét el6tt tépett, zaklatott hangját folytatta, még egyértelműbbétéve háboní
ellenességét, az 1917 januárjában megjelent Fortissimoban, amely miatt a Nyu
gatot e1kobozták, ellene pedig bűnvádi eljárást indítottak. Igyekezett megvála
szolni a kérdést, hogyan juthatott el az emberiség a háboníig. A veszedelmes
világnézet címrnel 1918-ban megjelent tanulmányában az antiintellektualizmust
nevezte meg romboló gondolatként, s vele szemben a ráció világosságát vélte
követendő példának. Lírájában azonban inkább az öregedő, zaklatott Vörös
marty Mihály - róla is remek esszéket írt - nagy verseinek hangját és tónusát
idézte vissza.

A könnytelenek könnyeiben például:

Kígyók közt, marta, fájva, halld,
a költ6 éneke
s sziszegve rokkant ajkamon,
óh népek nemzete,

egy ezredévb6l, nagyvilág!
riadva, földadog-
Hazámnak: hangja, gyenge bár,
de néma nem vagyok.

Egyébként sem volt idegen tőle különféle modorok, divatok, prőbálgatása.

Amíg azonban a magyar klaszikus költői hagyomány szemléletét - elsősorban

767



Vörösmartyét és Aranyét - szinte teljesen a sajátjává lényegítette, példát mu
tatva a művészi múlthoz való pozitív viszonyra is -, regényeiben sosem sike
rült igazán feloldania szándéka és a minta feszü1tségét. A Kártyavár, noha tárgyi
világa érdekes dokumentuma a várossá fejlödésnek, fébe-szerbe sikeredett de
tektívregény, a zárt, feszes Timár Virgil fiaban, mely a neokatolikus szere
teteszmény szép ábrázolása, a cselekmény szegényes, a hatalmas igénnyel írt
Halálfiaiban keverednek a fej1ódésregény és a történeti regény elemei, az Elza
pilóta, rruagy a töke1etes társadalomban pedig az utópista regényforma megterem
tésére tett erkölcsi vonatkozásban értékes, de regénytechnikailag kevésbé sike
rült kísérletet.

A háború után igyekezett tisztázni a forradalmakhoz való viszonyát is. ter
mészete szerint pacifista volt, s a költészet egyik legfőbb feladatának is azt látta,
hogya békét, a harmóniát szolgálja. Természetes tehát, hogy pusztító viharnak
érezte a Tanácsköztársaságot, de mélységes idegenkedéssel figyelte - Prohász
ka Ottokárhoz hasonlóan - az új korszak törtető haszonlesóit is. Csüggedten,
"lankatag" szemlélte az eseményeket, s egyre inkább a világ apró tényei felé
fordult, ezeket igyekezett költészete anyagává, ihlete kiindulópontjává tenni.
Segítette ebben életformaváltása is: 1921-ben megházasodott, 1923-ban pedig kis
házat vásárolt Esztergom-Előhegyen,s idejének egyre nagyobb részét töltötte itt.
Egyfelől bensőséges versekben adott hírt szinte idilli harmóniájáról, s világ
irodalmi sztereotípiákat is alkalmazva a magányos költő szerepébe stilizálta ma
gát:

Óh kedvesem!magunknak szól a dal.
Rég elzengtek Sappho napjai
Csókolj! A líra meghal, és a bús
élet a kettős csöndbe menekül.

(Régen elzengtek Sappho napjai)

Ám ezzel párhuzamosan mind hatásosabban fejezte ki - olykor a rá eddig
igazán nem jellemző pátosszal- a szegények és elesettek iránt érzett szolida
ritását, melyet az értük való felelősség gesztusai mélyítenek, s hazaszeretetét,
amely azért is lehetett oly hiteles, mert ezt az érzést olyan költő szólaltatta meg,
aki otthonos volt egész Európában, annak kultúrájában:

Soha el nem hagyhatod hazámat:
útjaidat akármerre bolygod,
egyországot hordozol magaddal,
veled jön egy makacs íz, egyhalk dal
viszed, mint a kárhozott poklot;
de halálig, miniki bún között él,
várja híven az Eden sugáros
türelme: úgy vár reád a város
és a kis ház, melyben megszülettél.

(Hazám)

A bámulatos érzékenységű költő már a húszas évek végén, a harmincasok
elején érzékelte, hogya világ nem a béke jegyében él. Lírájában mind több a
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prófétikus elem, mind többször és fájdalmasabban jósolja meg egy következő

világméretűpusztulás elkövetkezését. Már említett regényében, az Elza pilótában
végig is éli ezt a pusztító háborút, de költészetében is megjelennek a "romhe
gyek", "összeomlott városok", melyek látványát valószínúleg esztergomi élmé
nyei, a hegyéIr6l szeme elé táruló látvány sugallta ugyan, de mélyükön már egy
küldetéses és felel6sségére ismerő, annak terhét fájdalmas elszánással viv6líri
kus magatartása a meghatározó. Babits volt az a személyisége e kornak, aki
talán legmélyebben ismerte föl a művészet felelősséget, Híres esszéjében, A ket
tésmkadt irodalomban Ady küldetéses magatartását is besorolta a legfontosabb
hagyományok közé, mintegy azt sejtetve, hogy maga is hasonló szerep vállalá
sára készül. A Julien Benda nézeteit bíráló Az írástudo1c árulásaban (1928) a kul
túra felel6sségét és a művész hivatását elemzi, az Ezüstkorban pedig egyértel
műen kimondja, hogya jobbaknak kötelességük védelmezni az Elefántcsonttor
nyot, a művészetek egybeha1mozott értékeit és szemleletnemesítő hagyománya
it, mégpedig akár "harc" árán, természetesen azonban ezt a harcot az érvekkel
és nem a gyilkos fegyverekkel kell megvívni.

Ekkor már az irodalmi élet je1ent6s személyisége: a Nyugat szerkeszt6je, a
Baumgarten Alapítvány kurátora. Nemzedékek példaképe, nevel6je ám fájdal
masan kell megszenvednie a lírai Izlés változását, azt a természetes folyamatot,
amint a fiak szakítanak apáikkal. Epp a következő nemzedék legnagyobb líri
kusai, József Attila és Szabó Lőrinc fordultak szembe vele. Betegségei is egyre
inkább nyomasztották és megsokasodtak a kurátori múködését bíráló támadá
sok is, melyek szúkkeblűséggel,elfogultsággal vádolták. Joggal érezhette úgy,
hogy versenyeznie kell a gyors idővel, Szemléletét és magatartását pontosan
fejeziki egyik kötetének címe: Versenyt az esztendókkel. Fontos feladatának érzi a
jobbak egyesítését a romboló korszellemmel szemben. Érdekes, hatalmas mű
veltségr6l valamit e1áruló könyvében, Az európai irodalom történeteben a sokféle-
ségben megmutatkozó egység nyomozását végezte el. ,

1937-ben diagnosztizá1ták betegségét: eszerint légcs6rákban szenvedett. Ugy
érezte, össze kell foglalnía élete és költői magatartása tanulságait, s utat kell
mutatnia a jöv6be. Igy született legnagyobb' verse, Jónás könyve, mely egy nagy
lírai tradíció folytatása, ám az a mód, ahogy Babits átértehnezte az ószövetségi
könyvet, egy szuverén személyiség önértelmezésének is a megnyilatkozása. A
halálközelségben él6 költő sosem nyílt meg még ily mélyen a másik, transzcen
dentális világrend logikája előtt, Most értette meg igazán azt a szentírási gon
dolatot, hogy aki emberi módon gondolkodik, szükségszerűencsapdába kerül.
Iönása, miközben szemrehányást tesz az Urnak, hogy nem pusztította el a bűnös
várost, szembesül ezzel a megbocsájtó bölcs gondolkodásmóddal, melynek lé
nyege, hogy az embernek teljesítenie kell küldetését, végig kell járnia kiszabott
útját, vállán a kereszttel, a többit a kegyelemre kell hagynia:

A szó tiéd, a fegyver az enyém.
Te csak, prédikálj, Jónás, én cselekszem.
Ninive nem e1 örökké. A töksem,
s Jónás sem. Eljön az ideje még,
születni fognak újabb Ninivék
és jönnek új Jónások, mint a töknek
magvaiból új indák cseperednek.
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Az a szelíd, alázatos, könyörgő, gyermeki hang, mely egyre inkább .áthatotta
Istenhez való viszonyát/és olyan remekmű ihletője volt; mint például a Balázso
lás, amelyben már mintha a halál gondolatát is elfogadta volna. A mint többet
szenvedő költő szelíd mosollyal lépett be a. halhatatlanságba, hogy találkozzék
a Jónás imája Gazdájával.

Tóth Árpád

A rá emlékezők egyhangúan azt emelik ki, milyen szelíd, kedves, halk, megértő
ember volt. Halállal eljegyzett ember, akinek életfonnájához nemcsak a redakdók
cigarettafüstös levegője és virrasztása tartozott hozzá, hanema különféle szanat6
riumok is, amelyekben mind gyakrabban kellett kezeltetnie magát. Növelte bizony
talanságát, hogy ezek a kúrál< akkoriban is rendkívül költségesek voltak, így eg
zisztenciális helyzetét folyvást és joggal érezhette fenyegetettnek. Kezeltetései idején
viszont rengeteget olvasott, kora egyik legműveltebb Iírikusa volt, a világirodalom
igen alapos ismerője, s máig népszerű múfordításai révén hódítója is.

Első korszakában bámulatos művészi érzékkel halmozta a szecessziós líra és
életérzés kellékeit, tűnődő alaphangú, kicsit mindig nosztalgikus verseiben. Ezt
az elégikus hangütést későbbelmélyítették szenvedései és az őt ért világirodalmi
hatások, de töprengő alaptónusa míndvégíg megmaradt, mint ahogy megma
radt formamüvésznek, a rímelés mesterének js. Jellemző, hogy kezdetben
Samaint fordította legszívesebben. Részben korai betegsége, részben azonban
fájdalmas magányra hangolt alaptermészete is magyarázza, hogy első köteté-
nek, az 1913-ban megjelent Hajnali szerenádnak meghatározó mozzanata a nyu
galmas szemlélödés, a rezignált távolságtartás. "Setét csöbrök s olcsó székek
között / Atballagok nyugodtan..." - ez a Kisvendéglóben hangütése. A Tavaszi
elégiaban így indít: "Előttem nők siettek. Testét lomhán kinyújtva,! Közénk te
rült a távoL" A ligyottban pedig így rajzolja meg önarcképét: "Es ámyam, az
éji útra kentet, / Elnézem majd merön, DÚg fáradtan pihen meg / Torz válla
egy kövön s nagy karja sírba fittyen." Ekkori verseinek egyik alapérzése az
ember megválthatatlanságának, reménytelenségének tudata. Ezt az érzést fejezi
ki gondosan megválogatott, mozdulatlanságot és kiszolgáltatottságot sejtető jel
zői révén. A Medd6 órán foglalja össze ezt az állapotot:

Magam vagyok,
Nagyon.
Kicsordul a könnyem.
Hagyom.
Viaszos vászon az asztalomon,
Farlcskálok lomhán egy dalon,
~ézna, szánalmas figura, én.
En, én.
S magam vagyok a {öld kerekén.

Természetesen ő is jól ismerte Nietzschét, de a diadalmasan önerejére ébredő

ember büszke képmása helyett ő ennek az embernek döbbenetes kiszolgáltatott
ságát, világba vetettségét szólaltatta meg. Ez a szomorú lény riadtan ismer saját
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gyengeségére, rútságára, s önmaga el61. olyan világba menekül, amelyet meg
szépítenek a színek, a különféle árnyalatok. A Sóhaj bevezet6 soraiban szinte
kedvtelve halmo~ ezeket kifejező jelz6s szerkezeteit: "Mint túlédes, setét, únt,
kávéházi lőrét, / Ugy szüresölöm már sokszor a halkuló harangsz6s / Fülledt,
fáradt estéken lankadt illatú, langyos / Italát bánatomnak". A Hajnali szerenád
ban a magyar impresszionista líra egyik legjellemzőbbdarabját teremtette meg.
Korán és nagy átérzéssel szélaltatta meg az ifjúságt61 való búcsú hangját (Lomha
gályán címmel, az 1917-ben megjelent kötet címadó versében). Ebb6l a magatar
tásból meglehet6sen ritkán lendítették ki az események. Hosszú ideig antológia
darab volt, a költészete csúcsaként értelmezték Az új Isten című, a proletár
forradalmat köszönt6 versét, melyben valóban ódai magaslatokba szárnyalt
képzelete, de mintha ihlete mesterségesen túlcsigázott volna. Annál megrendí
t6bbek azok a költeményei, amelyekben kínzó élességgel ébredt rá az ember és
ember közötti fényévnyi távolságra, a szeretet ellehetetlenülésére (Lilektól le1ek
ig). Fájdalmas belenyugvással fordult Istenhez, neki ajánlva föl szenvedéseit:

Pénzt, egészséget és sikert
Másoknak, Uram, többet adtál,
Nem kezdek érte mégse pert
Es nem mondom, hogy adósom maradtál.

Nem én vagyok az első mostohád:
Bordáim közt próbáid éles kését
M~áMomsm~my~maz~robák

Dühödt jaját és hiú mellverését.

Tudom és érzem, hogyszeretsz:
Próbáid áldott oltó-kése bennem
1!ged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Uj szépséget teremni sebez engem.

ŰSszeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tied az én harcom.
És gyóztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád-fényű arcom

(Isten oltö-kései

A huszadik század nagy és alázatos szívú szenvedói közé tartozott. Földi és
égi szerelem játszott egybe verseiben, melyekben egyre nyugalmasabban készült
a halálra. Ennek közeledtére figyelmeztették a mind gyakrabban ágyban töltött
nesztelen, bús időszakok, az óra percegése, s az ébren figyelt hajnal lázasan
ragyogó színei. Bensőséges lírai helyzetrajzaiból egy nagy álmodó, szeretetreés
megértésre szomjas lélek szelíden mosolygó képe merül fel.
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Juhász Gyula

Költói fejl6désére és kibontakozására rendkívül hátrányosan hatott, hogy ver
seskötetei szinte egész élete során megkésve jelentek csak meg, s ezért kortár
saiban folyvást a hátramaradottság érzését keltette. Inkább az antikvitásért he
vülő, annak ~életér6l nagy beleérzéssel író Nietzsche hatott rá. Hozzá for
dult több versében is. Mintegy e hatás kiegészítéseképp foglalkozott Tolsztojjal,
kinek üdvtana ugyancsak fontos pillére lett világnézetének. Már a kezdet kez
detén mély azonosuIással élte át a szegények. és kivetettek. sorsának keservét és
nagyszerűségét, melyet a Hegyi beszéd,,- Krisztusé, mely Juhász Gyula versének.
W~-.~ _

A Genezáret holdfényes vizén
Mint néma hattyú, halkan ring a csónak,
Fáradt halászok félhangon dúdolnak.
A Mester arcán boldog égi fény.

Ragyog a hegy ezüstös glória'ban,
A ciprus bűvös illatot lehel,
A hold az ég tet6in vesztegel,
Köröskörül tavaszi újulás van.

Szö1l6 virágzik dús lankásokon
S a ke'kes árnyból, távolormokon
Nászdala búg az ittas gerlicéknek.

A földre ráborul egy mély igézet,
Jézus lehúnyja nagy, sötét szemét:
Halkan fölcsendül a Hegyi beszéd.

Korai verse ez Juhász Gyulának, de 1írájának sok jellegzetessége összegződik

benne. A leírás már-már a giccs felé hajlik, de megőrzi lútelességét, mert a sze
mélyiség érzésvilága fejeződik ki benne, méla, szomorú magányosság, mely a
kivetett ember sajátja. A csodálatos színekben fölfénylő táj és a mozdulatlanság
különféle formákban ugyancsak visszatérnek egész költészetében, de még
egyetlen nagyobb prózai művében,az Orbán lelke című kisregényében is, mely
nek talán legjellemzőbb mondata: "Gyönge vagyok élni és meghalni gyáva".
Juhász a századvég e1hulló íróinak társa.maga is "ködlovag", s nemcsak az írói
érvényesülés lehet6ségei zárultak el előle, hanem a boldog életvitelél is. S hogy
ez mennyire igaz, jelzi, hogy Nietzsche az ő számára a magány sugallója volt,
csak verseinek álomvilágában élte át s fogalmazta meg azokat a vágyait, ame
lyeket különben sosem mert volna szavakba foglalni. Sárvári Annával, a szép
nagyváradi színésznővelvaló megismerkedése élete végéig szóló nagy ihletője

lett, de igazán akkor lett lírája részévé. amikor már emlék volt, s a múltból
lehetett életre hívni a szellemalakot. A Milyen voltban, a modern szerelmi költé
szet e nosztalgikus alaphangú remekében is a távolság játssza a főszerepet, az
a tavasz, melyet a versben idéz, oly távoli már, mint az "ég". Még rendkívül
kifejező jelképekkel átszőtt, feszült forradalomváró versében a Magyar nyár
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1918-ban is feltűnik a "selyem fe1h6s, sápadt türkisz ég', mely "bolyongó vá
gyak tüzében ég".

A hábonís évek megviselték amúgy is gyenge idegzetét. 1918 nagy felvilla
nása után még magányosabb, számkivetettebb lett, még intenzívebben élte át az
ember szenvedéseit, s ezért is talált méltó hangokat Krisztus kínjainak kifejezé
sére. Az Ő Krisztusa, útszéli kereszijei vagy szenvedői a magyar tájból, annak
érzésvilágából nőnek ki (A táTXli Krisüus). A magyar lírai hagyomány tudatos
újraélését jelzik azok a költeményei is, amelyekben felbukkannak az Ady által
visszahívott szegénylegények, bujdos6k, az élet számkivetettjei, akik nála csen
des eltökéltséggel tűnnek el a semmiben. Kísérteties tájverseinek végpontjában
megjelenik az arató Halál képe. Betlehem ómű versében is jellegzetesen magyar,
vidéki közegbe transzponálja az egykori ünnepi várakozást és eseményt:

Kántálnak a három királyok
S velük a jámbor parasztok,
A söntés mélyén egyelázott,
Elbúsult zsölIér tántorog.

Könnyes szeme, bámulja báván
A betlehemi csillagot,
A jó reményt, mit körülállnak
Szegények, árvák, magyarok!

, "Szent az élet és szent az ember" - fogalmazza meg nagy életvallomását az
Uj vallomásban, amely a szegények, árvák, nyomorultak melletti nagyszerű hit
vallása s régi költői eszményeinek tagadása. Ezt a magaslatot azonban egyre
ritkábban érte el. Méltóságát azonban mindvégig megőrizte, s alázatosan, a lét
folyamatosságába belenyugodva ugyan, de méltóságából mit sem veszítve né
zett szembe saját végzetével is.
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