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Az írástudók felelősségérőla 21. században

1926-ban Julien Benda francia eszmetörténész La trahison des deres című könyve a
kartezianizmus nevében támadta a gall nacionalizmust, az újromantikus irracio
nalizmust, a nyájösztönt, az öntudatlanság esztétikai eszményét. Babits esszéje, Az
írástudók árulása (1928) a francia előkép ösztönzése nyomán a hazai visszahúzónak
ítélt eszmeáramlatok kritikája. Babits, ahogy kereken kimondja, A veszedelmes világ
nézet: című, 1917-ben az antiintellektualizmus ellen papírra vetett fejtegetését
időszerűsíti a Magyarországon akkori szélsőséges radikalizmusok, elsősorban "a
könyv és puska" jelszavát hirdető fasizmus ellen, de a baloldaliként nevesített
pártoktól is elhatárolódik. Babits azonban nem politikus, hanem író, azaz írástu
dó,.és a tények világának dicsőítésétkárhoztatja, a praktikus gondolkodás elural
kodását nehezményezi, a Spengler hatására akkor gyakran emlegetett "Napnyu
gat alkonya" válságfilozófiájának történelmi pesszimizmusát ítéli el. Ezzel a
világnézeti kuvikolással állította szembe Babits az erkölcs és az igazság imperatí
vuszát úgy is, mint az írástudók felelős magatartásának alapkövetelményét.

Babits eszméje már annak idején Osvát Ernóbőlis kiváltott némi ellentmondást.
Amit Osvát magánlevélben fogalmazott, a Nyugatban közreadva állásponttá vált.
A levél fő gondolata, hogy az igazság nevében helytelen az igazságkeresés szabad
ságának jogosultságát megtagadni, egyáltalán a gondolkodás szabadsága elé kor
látokat állítani.

Ma már mintegy háromnegyed évszázaddal Az írástudók árulása megjelenése
után úgy látjuk, úgy gyakoroljuk az írói alkotást, hogy egy szinte természettudo
mányos arculatával is számolunk: kutató, fölfedező tevékenység, expedíció a lélek,
az emberi természet, az emberközi kapcsolatok világába vagy éppen a gondolko
dás működésébe.Fontoljuk meg, az irodalom jóvoltából mi mindent tudunk a lélek
munkálkodásának nem is sejtett titkairól, cselekedeteink fiziológiai rugóiról, ko
rábban nem létezett társadalmi feltételrendszerek erkölcsi válaszútjairól. Hivatko
zom A gólyakalifára, Babitsnak a lélek végvidékéről adott számadására vagy Ádáz
kutyám című versére: ez a fiktív beszélgetés simaszőrű foxterrierével egy magasabb
hatalom kifürkészhetetlen akaratába vetett hit Szent Ágoston szellemében fogant
vallomásává válik.

De a folyamatos rákérdezésnek fölfogott írói tevékenység semmiképp sem je
lenthet menlevelet arra a magatartásra, mellyel egyes kortárs tollforgatók jellem
ábrázolás, helyzetrajz, drámai megjelenítés helyett a nyers szókimondás útszéli ki
fejezéseivel élnek.

Úgy vélem, az írástudó felelősségemegelőziaz alkotói folyamatot, ez az ember
erkölcsi lényének alapkövetelménye. A szellemi-lelki expedíciónak értelmezett
irodalom nem szükségszerűen irányirodalom. Ugyancsak Babits-vers, a Hazám
példázza a felelősség személyesen átélt drámáját, ahogya költő a bölcsőhelytől a
szülőföldön, majd Európán át képzeletben a világegyetembe emelkedik és vissza is
tér kiindulópontjához, mindezt magához ölelve.
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