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Virrasztás

AhhozŐ is,hisz álmatlan jó ideje,
békességesnekhallaná a nyájat, a birtok egyetlen
életfája sötétjén föl-fölhorkanó tevét-
tudja, a hangmárrégen a szélé, a sivatag homályló tükre
esak ájulatokban lobban föl. S ne várja mega reggelt
- ha így kellvárnia: neafelhős ármánytól kergetett egyetlen
idefúlt pásztort lássa: hanyattdélben a sáneon a tág udvaron.
"Uram, deföntebbről- ha néztük is egyáltalán; még
be nem láttam, miképpen szórva szét, holtan, amiket adtál-
élettelenné mégnem. Nem folytatom - hajthatatlanná tennél. Ha nines
kin virrasztanom így se?" 6 minthaújonnan hallaná a résen,
hiszen ház seme ház már- kerül a juhnyáj,köré-
roskad a széleknek, a teve úgy áll,a szél megne törje,
s Jób e védett fa hangján hallja: Ügyelj ránk. Már a zúgás bent

a véletlené.

KENYERES ZOLTÁN

"Irástudók?

"Világhírű könyvet tart kezében az olvasó: korunk erkölcsi főművét" - ezekkel a
szavakkal kezdte Rónai Mihály András bevezető tanulmányát, amikor annyi év
után 1945 őszén megjelent Julien Benda La trahison des deres című könyvének ma
gyar fordítása. Az eredetileg 1927-ben megjelent könyv akkor már elég széles
körben ismert volt Magyarországon, ha nem is sokan olvasták franciául, de hal
lottak róla. Először M. Pogány Béla ismertette a Nyugat hasábjain 1928-ban, Ba
bits pedig néhány hónappal később terjedelmes, nagy esszé-tanulmányt írt a
Renan és Renouvier tanítvány francia gondolkodó művéről. Babits írásához hoz
zá szóltak néhányan, az eszmecsere áthúzódott a következő évre, de az igazság
az, hogy nagy visszhangot nem váltott ki. A Babits-kutató utókor emlékezetében
szinte nagyobb a jelentősége, mint a kortársakéban volt: a maga idejében na
gyobb hullámot vert 1928-ban az Erdélyi József körüli vita, 1929-ben pedig az
Ady-vita került inkább előtérbe. Tíz évvel későbbi időből, mint távolabbi reflexi
ót meg lehet még említeni Lukács György főként Illyésről szóló cikkét. Az írástu
dók felelősségét.

Most nem Julien Benda, nem Babits Mihály és nem is a vitatársak eImefuttatása
it fogjuk vizsgálat alá venni, hanem megpróbálunk elgondolkozni a két írás címé
nek két szaván: a dere-en és az írástudón. A két szó nagyjából ugyanazt jelenti, aki
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