
Gabriel Marcel
és Babits hite

„Nem annak kell az imádság,
ki Istent megtalálta már.”

(Babits Mihály: Az elbocsátott vad)

Amikor a 20. századi egzisztencialista filozófiát képviselő német Mar-
tin Heidegger Lét és idő című könyve valamint a francia Gabriel Marcel
Metafizikai naplója 1927-ben megjelent, akkor az első világháború súj-
totta Európa morális-kulturális válsággal küzdött. Mindkét írás olyan
mérföldkő az egzisztencialista filozófia történetében, mely a 20. szá-
zad első felének világnézetét meghatározta, a lét kérdését, a század-
forduló gondolkodását, Henri Bergson filozófiáját továbbgondolta.

A 120 éve, 1889. december 7-én Párizsban született Gabriel Marcel
a keresztény egzisztencializmus legkiválóbb képviselője. Metafizikai
naplójában olyan ontológiai-világnézeti kérdéseket fejteget, melyek-
nek gyökerei Bergson nézeteiből táplálkoznak. Gabriel Mar cel — akit
agnosztikus apja, s korán elhunyt anyjának a húga nevelt — vallási is-
mereteit csupán olvasmányaiból szerezte. 1906-ban azonban már ko-
moly irodalmi-filozófiai tudással kezdte meg tanulmányait a párizsi
Sorbonne-on. Bár az egyetemi évek alatt pozitivista, poszt kantiánus
eszmék is érintették, diplomamunkájában Coleridge metafizikai esz-
méit kutatta Schelling filozófiájához való viszonyában, majd sokat
foglalkoztatta a katolikus François Mauriac és Paul Claudel. 1910-ben
belekezdett doktori értekezésébe, a Metafizikai napló írásába, s már
ekkor Bergson hatása alá került. Az egzisztencialista Bergson által vált
Marcel a francia filozófiai hagyományok folytatójává, mivel metafi-
zikája nagy hatást gyakorolt rá. Marcel vallomása szerint „magának
a bergsonizmusnak a belsejéből léphetünk a létnek ebbe az új filozó-
fiájába”.1 Marcel Bergsont sze mélyesen ismerte, hiszen a Collège de
France-on két évig hallgatója volt francia elődjének. „Bergsonnak kö-
szönhetem, hogy megszabadultam az elvontság szellemétől, amely-
nek jóval később lelepleztem káros jellegét”2 — vallotta. Filozófiai
szárnypróbálgatásai mellett az intuíció dialektikus feltételeit vizsgálta
első nyomtatásban megjelent tanulmányában 1912-ben. Döntő for-
dulatot jelentett azonban pályáján az első világháború, ahol vöröske-
resztes szolgálat teljesítése közben szem besült az emberi szenvedés-
sel, a halálközeli szorongással. A pusz tulás szélére sodort világ
megszabadította minden idealizmustól. Így Bergson filozófiája és az
emberi lét fenyegetettségének személyes élménye vezetett ontológiai
fordulatához. A világháború után eljutott ahhoz a szubjektív vallás-
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felfogáshoz, melyben a lét titkait fürkészi. Marcel számára az egzisz-
tencia azt az értelemmel és szabadsággal rendelkező lényt jelenti, aki
szabad cselekvése révén megnyílik másoknak, a világnak, Istennek, a
Létteljességnek. Filozófiájában fokozatosan dolgozta ki az Istenhez
vezető utat: „a hűség, a reménység és a szeretet fenomenológiáján ke-
resztül a végtelen Te ontológiájához jut el”.3 A személyek közötti köl-
csö nös nyitottság és az ontológiai eseménynek számító kölcsönös je-
lenlét áll filozófiájának tengelyében. Gondolkodásában Isten olyan
transzcendens misztériumot, végtelen személyt jelent, aki a vele való
szeretetközösségben biztosítja az emberi szabadságot, ezáltal válik a
lét előmozdítójává. Marcel negyvenéves korában, 1929-ben ért el élete
legnagyobb fordulópontjához: katolikus hitre tért, és megkeresztel-
kedett. A két világháború között Marcelnél nem csupán vallási-világ-
nézeti fordulat következett be, hanem ekkor publikálta legfontosabb
filozófiai téziseit is (Metafizikai napló, 1927; Az ontológiai misztérium té-
telezése és konkrét megközelítése, 1933; Lenni és bírni, 1935), ismeretséget
kötött a kor jelentős irodalmáraival (Jean Paulhan, Charles du Bos), fi-
lozófusaival (Heidegger), és a párizsi irodalmi elit tagjává vált. Filo-
zófiai munkássága mellett vallási-társadalmi kérdéseket boncolgató
drámai műveket publikált (Az eltört világ, 1933), lektorként dolgozott
fontosabb párizsi kiadóknak (Plon, Grasset), valamint tanulmányo-
kat írt a Nouvelle Revue Française című irodalmi folyóiratnak.

1936 márciusában a Vigilia meghívására két előadást is tartott
Budapesten a Szent István Társulat és a Magyar Tudományos Aka-
démia dísztermében. A Vigiliát a színikritikusként indult Possonyi
László, a publicista-író Aradi Zsolt és az éppen akkor Gabriel Mar -
cel drámáiból doktoráló Balla Borisz író 1935 tavaszán indította út-
jára, azzal a szándékkal, hogy politikától mentes, a világ több ég-
tájára kitekintő, filozófiai-irodalmi-művészeti, keresztény értékeket
képviselő, színvonalas folyóiratot hozzanak létre. A Vigilia indulá-
sakor a katolikus spiritualizmust hirdette, és az új francia szellemi
áramlatok közvetítője kívánt lenni. Rögtön az első számban közöl-
ték Babits Intelem vezeklésre című versét, de jelentek meg írások Ró -
nay Györgytől, Sík Sándortól, Rilkétől és Paul Claudeltől is. Mivel
a Vigilia a magyar–francia kapcsolatok erősítésére töreke dett, a
Szent István Társulattal közösen sikerült meghívniuk Gab ri el
Marcelt is, hogy tekintélyes nevével és munkásságával támogassa
a Vigilia célkitűzéseit. Marcel modern francia irodalommal fog lal-
kozó előadására a Vigilia szerkesztői: a már említett Possonyi
László, Aradi Zsolt és a Prágában jogot tanult Rády Elemér meg-
hívta Babits Mihályt is. Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirat-
tárában található máig kiadatlan, géppel írott levél arról tanúsko-
dik, hogy a Vigilia akkori munkatársai a Nyugat főszerkesztőjének
a jelenlétét fontosnak tartották a Gabriel Marcel nevével fémjelzett
keresztény szellemi találkozón. 1936. március 4-én a következő le-
velet küldték Babitsnak:

3Szabó Ferenc: Gabriel
Marcel. In uő: Két végte-
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Igen Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Gabriel Marcel, a mai francia irodalom és kritika egyik legkiválóbb képvi-
selője március 10 és 11-én Budapesten tart előadást „Les valeurs éternelles
du roman français contemporain” és „Le théâtre français d’aujourd’hui”
címmel. A Vigilia március 9-én d. u. 5 órakor a Hungária kék termében teát
rendez tiszteletére, amelyben a francia követ és a követség tagjai is részt
vesznek, és amelyre Főszerkesztő Urat tisztelettel meghívjuk. Teánk célja,
hogy fesztelen beszélgetés keretében megvitassuk a francia szellemi köze-
ledés módjait, amelynek szükségességét felesleges hangsúlyozni.

Abban a reményben, hogy meghívásunkat Főszerkesztő Úr elfogadja,
vagyunk őszinte tisztelettel,

Aradi Zsolt,
Possonyi László,
Dr. Rády Elemér4

Annak ellenére, hogy Babits 1936 márciusában már súlyos betegség-
gel küzdött, valószínű eleget tett a kérésnek, hiszen a francia irodalom
mindig is foglalkoztatta, az egzisztencialista gondolkodás szintén
meghatározója volt szellemiségének. Babitsot is — akárcsak Marcelt
— a racionalizmust kétségbe vonó Bergson szabadította föl a deter-
minizmus béklyójából. „Valóban Bergsonban a nagy szabadítót kell
látnunk, aki oly álmokat hoz vissza, melyeket régen elveszettnek hit-
tünk, oly tájakra vezet, melyek felé már nézni sem mertünk”5 — val-
lotta az 1910-ben Fogarason írt, Bergson filozófiája című esszéjében.

Babits, akit már „gyermekül vermébe ejtett” az Isten, katolikus ne-
veltetésben részesült, a vallási élmény ifjúkorában a pécsi ciszter ci
gimnáziumban is érintette, néha mégis kételkedett hitében. Máso -
dikos gimnazista korában kezdett meginogni, mikor felismerte apja
hitetlenségét. A ciszterci papok vallá sos iskolája és apja szabadelvű
gondolkodása kételyek közé sodorták az állandóan szorongó kisis-
kolás Babitsot. A hit és a hitetlenség közötti belső dilemma: az apja
iránti csodálat és tanárainak tekintélye „iszonyú diszharmóniát” kép-
zett lelkében. Önéletírásában így vallott gyötrelmeiről: „Lassan el-
kezdtem gondolkodni, hogy az apámnak van igaza, hiszen az okos
ember, ő jobban tudja. Akkor az jutott eszembe, hogy én hitetlen va-
gyok, és meg kell térnem, mert hátha most rögtön meghalnék.”6 1901-
től a budapesti egyetemi évek alatt filozófiai-költészetelméleti-
világirodalmi műveltsége Pauler Ákos, Németh Géza, Alexander
Bernát előadásain és Négyesy László stílusgyakorlatain formálódott.
Érdekelte Kant racionalizmusa, elkezdte fordítani az ateista Niet z -
schétől Im-ígyen szóla Zarathustra című írását, de foglalkoztatta a
görög-latin antik kultúra is. A „klasszikus álmokkal” gyötrődő Babits
1904-ben Kosztolányinak küldött levelében még politeistának val-
lotta magát, csakúgy, mint Hiszekegy című versében: „Nem hiszek én
egy istenben, mert bárhova nézek, / istent látok, ezert, s nem szomo -
rú a világ.” Az egyetemi évek után fogarasi magányában nemcsak a

4A Vigilia levele Babitsnak
OSzK Fond III /1761 /73.

5Babits Mihály: Bergson
filozófiája. In uő:

Tanulmányok, esszék.
Kortárs, Budapest,

2005, 27.

6Babits Mihály: Itt a halk
és komoly beszéd ideje.

(S.a.r. Téglás János.)
Pátria, Budapest,

1993, 45.
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görög nyelvet tanulmányozta, hanem Bergson filozófiáját is. A szá-
zad eleji gondolkodóról már szekszárdi rokonától, Dienes Valéria fi-
lozófusnőtől is hallhatott, aki Párizsban Bergson-kurzusokra járt, s a
francia filozófus műveit magyarra fordította. Így Fogarason Babits is
elmélyült Bergson gondolataiban: megismerte intuitív vallásfilozófi-
áját, a teremtő fejlődés transzcendenciáját, melynek elméletét még
lírai alkotásaiba is beépítette (Esti kérdés). Bergsont olvasva felismerte,
hogy az „egész múlt él és hat a jelenben”. A világnézeti váltást gon-
dolati és érzelmi téren az első világháború jelentette. A világháború
szörnyűsége hozta meg az igazi lelki megrázkódtatást Babitsnak is.
Vallásos fordulat volt ez — Ba bits csalódása az emberi értékekben.
Megrendült majd megváltásért könyörgő hitét bizonyítja az 1914-es
Miatyánk című költeménye is: „Véres a földünk, háboru van,/ kezed
sujtását sejtjük, uram, / s mondjuk, de nyögve, szomoruan, / add,
hogy mondhassuk könnyebben —: / Legyen meg a te akaratod!”

Túl a bergsonizmuson, a világháború rettenetén, lélekben meg-
rendülve fordult Szent Ágoston Vallomásaihoz. Meghatotta a közép-
kori filozófus őszintesége, akinél már nem az ész hite a döntő, hanem
a szív kívánsága. Szent Ágostonra nemcsak az 1917-es tanulmányá-
ban emlékezett, hanem rá hagyatkozott 1923-as írásában is, mikor a
hitről, a bizalomról és a gondviselésről elmélkedett. Mindeközben
latin nyelvű középkori himnuszokat fordított. Elbocsátott vadként fo-
hászkodott Istenhez: „Igy hordom én is titkos örvét / annak aki e ren-
geteg / ölében elfogott, de önkényt / ujból elveszni engedett. // Azóta
bolygok a viharban / vadmódra — de az ő jele, / erejének bélye ge
rajtam.” „Babits nyugtalan hitét nemcsak hogy nem értett[ék], de egy-
általán hitnek sem tekintett[ék].”7 Az 1910-es években — Gabriel
Marcelhez hasonlóan — spirituális fordulat következett be nála. Ba -
bitsot Szilasi Vilmos filozófus barátja még Heideggerrel is megis-
mertette. Szilasi 1927-ben, rögtön megjelenése után elküldte neki a
Sein und Zeitot, mely szintén elveti a lét értelmének racionális felfo-
gását. Az egzisztencialista-vallási, vagyis a bergsoni-ágostoni elmé-
let szintézisét adta Babits Szilasi Vilmosnak küldött levelében: „Mi
emberek végesek vagyunk, s mi vagyunk az idő. Egyszer élünk és
rövid ideig élünk, minden pillanatban az élet lehetséges végénél, a
halál árnyékában vagyunk. Igazságaink se örökök, hanem születnek
és meghalnak, mint mi magunk. A legfontosabb éppen az, hogy igaz-
ságaink lehetőségének feltétele, maga az egyszer-lét a halandó-lét
adja életünknek azt a koncentráltságát, mely az igazság létalapja. Ez
kötelez arra, hogy magunkhoz eljussunk.”8

Filozófiai elmélkedései mellett az örök igazságot kereső Babitsot
különösen foglalkoztatta a francia irodalom. A 19. századi szimbolista
Baudelaire és Verlaine, valamint a modern Proust, Gide és Claudel a
francia irodalom állócsillagai Babits számára. Az eredetileg magyar–
francia szakra iratkozó irodalmár nemcsak a szimbolista francia líra
magyar nyelvű tolmácsa — hiszen Tóth Árpáddal és Szabó Lőrinccel
közösen lefordította A rom lás virágait —, hanem Valéry költői dikció-

7Rónay György: Babits
hite. In: Babits Mihály

száz esztendeje. (Szerk.
Pók Lajos.) Gondolat,
Budapest, 1983, 410.

8Babits levele Szilasi
Vilmosnak, OSzK

Fond III/128.
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jának, Gide és Proust prózájának, Giraudoux és Claudel drámájának
is kiváló ismerője. Méltán kapott tehát meghívást Babits a francia eg-
zisztencialista filozófus, Marcel fogadására a Vigilia munkatársaitól.

Gabriel Marcel, aki 1936 márciusában járt először Budapesten,
már régóta figyelemmel kísérte Magyarország szellemi életét. Ál-
landó kapcsolatban állt a Magyar Szemle Társaság és a Nouvelle
Revue de Hongrie szerkesztőségével; Németh Lászlót, Márait sze-
mélyesen ismerte, később Pilinszkyt párizsi lakásán többször is fo-
gadta. Marcel Babitsot a szellemi találkozó előtt 1933-ban Pfeiffer
Ferenc közvetítésével kereste fel levelében, melyben érdeklődött a
Halálfiai című regény német fordítása felől. Mivel a fordításon fá-
radhatatlanul dolgozó Stefan I. Klein, Babits németországi népsze-
rűsítője a munkát nem fejezte be, s a fordításrészletek a mai napig
nem kerültek elő, így Babits legnagyobb regényét Marcel nem ol-
vashatta. Annyi azonban bizonyos, hogy érdekelte őt Babits pró-
zája — melyet német nyelven tanulmányozott (addigra Stefan I.
Klein A gólyakalifát és a Timár Virgil fiát is megjelentette németül), s
ezeknek a regényeknek a francia fordításán gondolkodott.

1936. március 10-én este 18 órakor a Szent István Társulat zsúfolt-
ságig megtelt dísztermében a magyar szellemi élet legkiválóbb kép-
viselői (köztük talán Babits is) és a francia követség tagjai (köztük
Gaston Maugras) izgatottan várták a francia filozófus és irodalom-
kritikus rendkívül érdekes előadását. A francia irodalom kiváló szak-
értője, Eckhardt Sándor, a budapesti egyetem tanszékvezető pro-
fesszora üdvözölte köszöntő beszédével az illusztris előadót, aki ezt
követően megkezdte előadását a kortárs francia regény szellemi ér-
tékeiről. Átfogó képet nyújtott a modern francia regényirodalom ösz-
szes jelentős képviselőjéről Prousttól Mauriacig. Fájlalta, hogy nem
minden francia írót ítélnek meg jelentősége szerint, Proustot és Ro-
main Rollandot többre becsülik külföldön, mint a saját hazájában. Ki-
fejtette, hogy mindennek ellenére hisz Proust halhatatlanságában,
Andre Gide nagyságában. Marcel meglátása szerint a katolikus re-
gényírók közül a legnagyobb értéket François Mauriac képviseli,
kinek katolikus regényei az emberi lélek teljességét adják. A jó kato-
likus írónak pedig Szent Ágostontól kell minél többet merítenie.
Babits Marcel előadásának idején éppen Az európai irodalom története
című munkájának záró fejezetein dolgozott. Ebben a könyvében
hosszasan fejtegette Ágoston megtérésének mozzanatait, csodálta az
afrikai lélek őszinteségét és forró temperamentumát. Szent Ágos -
tonnál a „lélek vetkőzése szenvedély lett, az őszinteség igazi szellemi
exhibicionizmus; bár ki lehetne mégis őszintébb, mint aki Istenéhez
volt őszinte hajdan?”9 Babits a modern francia irodalom nagyjai
közül szintén kiemeli Romain Rollandot, Proustot és Gide-et. Romain
Roland még „csupa szenvedés: szentimentális panasz, tiltakozás. (...)
Az új író azonban, aki már a megváltozott világban nő fel, inkább
Gide tanítványa, mint Rollandé.”10 Kifejtette, hogy francia regény-
írók tudatosan keresik az új kompozíciót, Proust is akarattal feszíti

9Babits Mihály: Az euró-
pai irodalom története.

Auktor, Budapest,
1991, 136.

10Babits Mihály: i. m. 689.
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szét a műfaj határait keresve az elszállt időt. Marcelhez hasonlóan
nagyra tartotta Proust regényművészetét, kinek felbontott időszer-
kezetű prózájában az élmény és idő viszonyát ismét Bergson nyo-
mán boncolgatta: „A lelki idő különös relativitása, az élmény és idő
viszonya, Bergson óta lett az irodalom figyelmének tárgya. Az ele-
ven idő ábrázolása, az élménynek az időben való elhelyezése, mint
a regényírás lényegét jelentő probléma most vált tudatossá. S ez tette
lehetővé az emberélet élményeinek azt a csodálatos szintézisét, amit
mindjárt az új irodalmi korszak kezdetén Proust nagy regénye
adott.”11 Babits az élmények fölszabadulását tekintette forradalmi újí-
tásnak André Gide-nél is, majd a legjelentősebb 20. századi francia
drámaírókat emelte ki: Giraudoux-t és Claudelt, kiknek sokra be-
csülte katolicizmusát: „A katolicizmus előnye az irodalomban, hogy
nem tagad meg sem egyént, sem hagyományt. Az egyetlen élő és
nemzeti közösség, mely a régi és örök erkölcs alapján átfogja még a
világot.”12 Ennek szelleméből táplálkozik Paul Claudel is, aki kísér-
letet tett a műfaj megújítására. Gabriel Marcel — aki a Magyar Tu-
dományos Akadémia előadótermében 1936. március 11-én a francia
drámairodalomról tartott előadást — a francia szellem lélekábrázoló
erejéről, pszichológiai finomságáról beszélt, melyet Giraudoux és
Claudel műveiben látott kiteljesedni. Nem tudni, hogy Babits részt
vett-e Marcel második előadásán, de annyi bizonyos, hogy a kortárs
francia drámairodalomról azonos véleményen voltak. Marcel is
Claudelt tartotta a legtehetségesebbnek a műfaj újításában, s Ba bits -
hoz hasonlóan drámája színpadiatlan voltát hangsúlyozta: „Clau -
del zsenije, amely nem egészen színpadszerű alkotásokkal jut ér-
vényre, sokkal mélyebb és a többi francia drámaírótól független
értékelést igényel.”13 Babits és Marcel a metafizikai mélységeket
tükröző előadást követően nem találkozhatott. Marcelt egy évvel
később, 1937-ben Nemzetközi Filozófiai Kongresszusra hívták, ahol
a transzcendencia meta-problémájáról beszélt. Később Angliában
A lét misztériuma címmel tartott sikeres előadássorozatot. Tanul-
mányköteteket publikált (Az elutasítástól az invokációig, 1940; Jelenlét
és halhatatlanság, 1959), majd életművét az 1971-es Úton, milyen ébre-
dés felé? című filozófiai önéletírása zárta. Nem tartotta magát soha
keresztény egzisztencialistának, mégis az emberi lét alapproblémái-
ban rejlő misztériumot keresztény alapokon kutatta: „Misztérium
nélkül az élet elviselhetetlen volna. (...) A halál problémája elválaszt-
hatatlan a szeretet problémájától vagy inkább misztériumától.”14

Babits 1936-ban a gégeműtét előtt, súlyos betegséggel küzdve, le-
szállva a kínoknak „eleven süket és forró sötétjébe” utolsó alkotói
korszakában, a halál árnyékában többször fordult Istenhez. A ször-
nyű betegség, a közeli halál bizonyosságának tudata megerősítette
hitében, míg az Álmok kusza kertjeiből eljutott Jónás imájáig, melyben
szilárd hittel fohászkodott: „bátran / szólhassak s mint rossz gé-
gémből telik / és ne fáradjak bele estelig / vagy míg az égi és nini-
vei hatalmak / engedik hogy beszéljek s meg ne haljak”.

11Babits Mihály: i. m. 691.

12Babits Mihály: i. m. 698.

13Marcel előadása az
MTA-n. Nemzeti Újság,
1936. március 12., 18.

14Gabriel Marcel:
A teremtő hűség.

(Ford. Cseke Ákos.)
In uő: A misztérium böl-
cselete. (Szerk. Bende

József.) Vigilia, Budapest,
2007, 129–130.
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Marcel és Babits eltérő égtájak levegőjéből ugyan, de hasonló mű-
veltséganyagot szívott magába. A világháború és Bergson hatására
mindketten megszabadultak a pozitivista gondolatoktól, szakítottak
a racionális filozófiával, az objektív gondolkodással. Bár Bergson fi-
lozófiája és a világháború rettenete kellett ahhoz, hogy egzisztenciá-
lis kérdések foglalkoztassák őket, és a keresztény erkölcsbe vetett bi-
zalmuk megszilárduljon, a vallásos hit által teljesítették erkölcsi
küldetésüket. „Megtérni csak elbukáson keresztül lehetséges, azaz
csak énünk megrendülése árán.”15 Amikor az út már járhatatlannak
bizonyult, a katolicizmus szellemisége segítette őket, mely Szent
Ágostonhoz, majd a modern katolikus irodalomhoz vezetett. 1936
márciusában, a második világháború fenyegető árnyékában békét hir-
dettek, a lelki közeledés ösvényein jártak, a filozófia és az irodalom
közös kereszténység szellemisége révén maradandó értékeket alkot-
tak. Nemcsak a keresztény egzisztencializmus kapcsolja őket össze: a
transzcendensbe, a lét misztériumába vetett hit, hanem a katolikus
irodalom értékeibe vetett bizalom is. Babits, ki a „legegzisztenciáli-
sabb” és „legágostonibb” hitű költő a katolicizmusról alkotott véle-
ményét valamint belső kételyeit, küzdelmét így összegezte hitvallá-
sában: „Katolikusnak születtem, e vallás csarnokaiban találkoztam és
küszködtem Istennel, kételyeimnek és legmisztikusabb reményeim-
nek egyformán a katolicizmus adott először testet, színt, szavakat.
E színek és szavak nem maradhattak ki írásaimból: de más a lírai val-
lomás, és más az egyházi hitvallás. Van-e mélyebb érzés, mint ami Is-
tenhez köt, akár hiszünk benne, mondhatnám akár nem? S a vers fel-
adata minden mély emberi érzést kifejezni.”16

15Vatai László: A szubjek-
tív életérzés filozófiája.

In: Dolgozatok a filozófiai-
pedagógiai tanulmányok

köréből. Sárospataki
Főiskola, 1942, 78.

16Idézi Rónay György:
i. m. 412.
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