
Rádics Károly:

Sorsom a hazám sorsa
Babits Mihály keserű pokoljárása

Ma már jól látjuk, hogy a Nyugat-mozgalom olyan irodalmi és művészeti
forradalmat indított el, amelynek a hatása napjainkban is észlelhető. Az a ma-
roknyi csapat, amely Ignotus, Osvát Ernő és Fenyő Miksa köré tömörült, őszin-
tén kereste a társadalmi és filozófiai kérdésekre a megoldást. A folyóirat mun-
katársai "egyszerre járták a társadalmi és a kulturális megújhodás útját, ösz-
szefogtak, különbségeik elhalványodtak a közös ellenség, a konzervativizmussal
szemben" - olvashatjuk Komlós Aladár a Nyugat indulása című tanul-
mányában.

A társadalmi és művészeti tradíciók nyílt támadása a jobboldal haragját ha-
tározottan fölébresztette, de elégedetlen volt a baloldal is, mert nem érezte elég
progresszívnak a szerkesztők célkitűzéseit.

"A Nyugat szabadságharca - a közönség még emlékezhetik rá, mert csakha-
mar maga is részt vett benne -, két várat fogott ostromlóra. Az egyik a költészet
nemzeti mivoltáról s rendeltetéséről vallott felfogás volt. A másik az irodalmi
hivatalosságról vallott" - nyilatkozott a volt főszerkesztő, Ignotus, az alapítás
után több mint két évtizeddel. Róla a legádázabb ellenfelei is kénytelenek vol-
tak elismerni: az volt a legnagyobb fegyverténye, következetesen érvényesítet-
te az írói autonómiát. Ehhez a harchoz olyan zseniális fegyvertársak szegőd-
tek, mint Ady, Móricz, Babits és az 1908-as nemzedék.

Ennek ellenére - mégha paradox állításnak tűnik is - a Nyugat szerkesztő-
inek nem volt határozott programjuk. Egyet azonban félreérthetetlenül megfo-
galmaztak: nem szabad lefogni az írók kezét. Szakítsanak minden korábbi kül-
ső kényszerrel, a divatos népnemzeti irányzattal, a megbélyegzett felfogással:
a parlagival, a felszínessel.

Azok a szerkesztők, akik a Nyugatot elindították egyharmad százados útjá-
ra, nem gondoltak gyökeres társadalmi változásokra. Abban viszont feltétlen
hittek, hogy a szellemi élet revíziója elkerülhetetlen, mert csak ez lehet min-
den változás előfeltétele.

Ignotusnak sem volt tézisszerű reformprogramja, ezt igazolja az első szám-
ban megjelent beköszöntő írása, a Kelet népe. Nem szólt programról, még csak
közeli célkitűzésről sem. Amikor a magyarságról beszélt, Széchenyi szkeptikus
jövőbelátására utalt: a nemzettől türelmet, megértést és nyitottságot kért. Csak
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közvetett módon jelezte, hogy változást szeretnének, de ehhez a nemzet maga-
tartásának a megváltoztatása szükséges.

Nagyon szép misszió részesei voltak - Babits nem lehetett köztük -, akik es-
ténként Osvát asztalánál ültek a Royal kávéházban. Hallgatták a Nyugat szel-
lemi vezérét, akinek volt valami különös judiciuma, ahogy közeledett a másik
meggyőződéséhez, ízléséhez, vagy a világnézetéhez. 0 volt a mozgalom lelke,
spiritusz rektora. Ezt a kitüntető tisztét rendkívüli irodalmi műveltségének,
éles látásának, határozott ítéletének, szuggesztivitásának köszönhette. A Nyu-
gat csakis az ő páratlan és különös értelmi és érzelmi kvalitása révén válha-
tott szellemi egységgé.

Osvátnak szent dolog volt a szerkesztés, több mint hivatás: életszükséglet:
"...valami misztikus együttélés az írókkal, akikkel ha tárgyalt, ha írásaikat ol-
vasta, a teremtés órái voltak... Milyen finom a mondása: "soha kéziratot szerző
jelenlétében nem olvasok el, anyja karján minden csecsemő szép". Vagy egy má-
sik: "nem esztétikus az, akit a szépség nem tesz elfogulttá" - így emlékezett rá
halála után hajdani szerkesztőtársa, a folyóirat mecénása, Fenyő Miksa.

A Nyugatnak három fő periódusát szokták említeni - némiképp leegyszerű-
sítve - az irodalomtörténészek. Az első szakasz - Ignotus-Osvát idején - volt a
legcsodálatosabb. A szerkesztők minden értéket szinte megszállottan igyekez-
tek összegyűjteni, amely - meggyőződésük szerint - a nemzeti egység megte-
remtését szolgálta. Osvát - Ady szavával - "félisteneket" keresett, és meg is ta-
lálta a Hét krajcár ismeretlen íróját, Móricz Zsigmondot, a messze Fogarason
tanároskodó Babits Mihályt, hogy majd összeroppanása után, 1929 késő őszén
ők vegyék át az osváti örökség gyötrelmesen nehéz batyuját.

A második szakaszában a húszas évek Nyugatja arra törekedett, hogy meg-
őrizze azt a magas irodalmi és esztétikai mércét, amelyet az első évtizedben el-
ért. De Babits is ugyanezt szerette volna elérni, miután Móricz 1933-ban meg-
vált a szerkesztőségtől és a folyóirattól.

Babits a Nyugat megindulásakor Fogarason volt tanár, de rendszeresen
küldte verseit fővárosi lapoknak. Fölfigyelt rá Osvát és a november közepi
számban négy versét közölte. Abemutatkozás szebben nem is sikerülhetett vol-
na. Pár hét múlva megjelent az első kritikája Balázs Béla Halálesztétikájáról.
A következő év februárjában a Swinburne-tanulmányával hívta fel magára a
figyelmet. A jeles angol költő és ifjúkorának egyik bálványa, Nietzse is rajon-
gott a görög szépségeszményekért. Már egészen fiatalon ók oltották belé a szép-
ségideálokat.

A fiatal költőt Ignotus is gyorsan kitüntette. Először a Pester Lloydba írt
egy elragadtatott kritikát verseinek formai és egyéni újszerűségéről, majd a
Nyugatban mutatta be a Levelek írisz koszorújából című első verseskötetét.

Babits keserves száműzetéséből - a Nyugat szerkesztőinek a támogatásával
- 1911. szeptemberében került az újpesti gimnáziumba, de a lakása Rákospa-
lotán volt. Itt perzselte meg a "vérvörös csütörtök" forradalmi hangulata, s eb-
ből az élményből született a Május huszonhárom Rákospalotán című verse,
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amelyet az "apolitikus" Osvát publikált a Nyugatban. Néhány évvel később itt
jelent meg a Húsvét előtt és Móricz Szegény emberek döbbenetes erejű, lelep-
lező novellája, Ady Krónikás-ének 1918-ból című jeremiádékat idéző jaj pana-
sza.

Babits Fortissimo című verse 1917-ben jelent meg a Nyugatban, de a ható-
ságok elkobozták a folyóiratot, a költőt istenkáromlásért pörbe fogták, tanári
állásából felfüggesztették.

Pár héttel később, a Nyugat június 16-i borítóján Ady neve mellett - Fenyő
Miksa helyett - először szerepelt Babits neve, mint szerkesztőé. Ilyen izgalmak
között indult még pontosan 25 évfolyam, amelynek mindegyike megőrizte a köl-
tő emberi és szellemi arcvonását.

Ady nevét már ötödik éve őrizték a Nyugat fejlécei, de azt mindenki tudta,
hogy ez a megtiszteltetés zsenijének szólt. Babits ennyivel nem érte be, fájt is
neki, hogy Ignotus és Osvát - akinek a neve nem szerepelt a szerkesztők között
- után következett.

A Nyugat őszirózsás forradalom alatt elvesztette főszerkesztőjét. Ignotust
egy politikai megbízatással Svájcba küldték, s miután végzett, a bécsi önkén-
tes száműzetést vállalta, innen csak a halála előtti évben, 1948-ban költözött
végleg Budapestre.

Schöpflin Aladár a Nyugat legtekintélyesebb kritikusa az 1919. január 1-i
vezércikkében bejelentette, hogy Babits vette át teljes felelőséggel a folyóirat
szerkesztését. De Babits hallgatott, csak Ady halála oldotta fel némiképp a két-
ségeit. A februárban kiadott nekrológot nem jegyezte szerzője, de a gondolat-
menete, stílusa Babitsra vallott. "Most nem egy folyóirat emberei vagyunk, nem
is az irodalom képviselői: fianem magyarok. Egyszerűen: magyarok. Szegény,
hangjukatvesztett magyarok: mert ővolt a mi legmélyrőljöttebb hangunk. Mert
alig volt költő, akiben nemzete annyire megismerte volna első megszólalásakor
a maga legmélyrőljöttebb hangját, mint őbenne. /És éppen ezért lázadozott el-
lene, és nem akarta mindjárt meghallgatni: ahogy mindig szeretnőnk bedugni
fülünket, hogy lelkünk legtitkosab, leggyötrőbb hangja elől meneküljünk. - De
az így is túlzeng minden egyéb hangot. I" Ez a gyönyörűen igaz és fájdalmas pá-
tosz Babits tollából szikrázott elő. A zárójelbe tett mondat pontos lelki tükör-
képe annak a kötődésnek, amely meghatározta kettőjük kapcsolatát az értet-
lenségtől a forró magasztalásig.

Az április 1-i számban üdvözölte Szabó Dezső a proletárforradalom győzel-
mét, Az egész emberért című vezércikkében. Közvetlenül Szabó Dezső írása
után található Tóth Árpád Az új Isten című forradalmi verse, amely nem veszí-
tett semmit a fényéből, de magányos ragyogása csak kevés szívhez ért el.

Babits nem exponálta magát a Nyugatban, csak néhány műfordítását és rö-
videbb lélegzetű verség publikálta. Szellemi energiájának a jelentősebb részét
lekötötték az egyetemi előadások.
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Május végén egyre kritikusabbá vált az országban a helyzet, az ellátási za-
varok miatt nőtt az elégedetlenség. Csökkentették az újságok oldalszámát, a
Nyugat májustól novemberig nem is jelent meg.

A szépségeszmény és a polgári humanista miliőben nevelkedett Babits ne-
hezen tájékozódott az egyre összekuszáltabb világban, nem látta értelmét a bel-
ső és külső harcoknak, mindegyikben a pusztítást és az öldöklést ismerte fól.

Babits Magyar költő kilencszáztizenkilencben című terjedelmes tanul-
mányával indult öthónapos kényszerű hallgatás után a Nyugat. Több mint hat
évtized távlatából is nagyon nehéz tárgyilagos magyarázatot találni a költő fel-
fogásáról. Elfogadom, hogy a forradalom bukásának több aspektusa él még nap-
jainkban is, de azt már nem tudom elfogadni, hogy Babits miért nem tett éle-
sebb különbséget a diktatúra és a fehérterror között. A verteién forradalom utá-
ni hónapok realitása az értelem és a megvalósult ábránd trónfosztásához veze-
tett nála. Ezen a ponton billent át a mérleg nyelve: feladta elveit, eszméit, a kö-
zös szellemi talajból sarjadt barátait. Félt a toloncháztól, a lelki gyötrelmektől,
de talán a legjobban attól, hogy az a társadalmi réteg lesz szellemi hóhéra,
amelyből származott, amelyről hitte, csakis ők lehetnek a nemzeti közgondol-
kodás letéteményesei. Bocsánatkérésnek vagy önigazolásnak tekintsük szava-
it? "Ne vedd zokon, Nemzet vagy Közösség, magamról beszélek, Babits Mihály-
ról, egész személyesen: mert visszafojthatatlanul lírikus vagyok... "Adhat-e nem-
zet fölmentést a költőnek tetteiért? Csak részben. Tudta ezt Babits is, mert tíz
év múlva átdolgozta, mielőtt kötetben kiadta.

Ezekben a tragikus hónapokban nem érdekelte a nemzetet a költő szánal-
masan keserű vallomása. A győztes antanthatalmak bitófát ácsoltak népünk-
nek, a temetőkben egyre gyakrabban emelkedtek a sírdombok.

Babits, az ember és művész nagy árat fizetett: kizárták a Kisfaludy és a Pe-
tőfi Társaságból, elvesztette egyetemi tanári állását, még a középiskolai taná-
ri nyugdíját is, amit csak a húszas évek végén kapott vissza.

A Nyugat 1920. január 1-i számában ismét megjelent Osvát Ernő neve, mint
szerkesztőé Babits mellett. /Ebben az évben havonta jelent meg a lap./

Ha a Nyugat első korszakára az volt a jellemző, hogy szerkesztői tudatosan
hirdették a politikamentességet, akkor ez a mentalitás magában hordozta a
polgári fejlődés óhaját és kritikáját egyaránt. Ez a szándék az Osvát-Babits
szerkesztőpáros idején még határozottabban megfogalmazódott. Termé-
szetesen mindezt egy nagyon magas irodalmi színvonal érdekében tették. A fo-
lyóirat egyes munkatársai kifejlesztették a szubjektív magábazárkózást, má-
sok a szimbolizmus és az impresszionizmus forma- és témavilágát.

Ady és Móricz - a két társtalan óriás - külön úton indult: Ady a francia szim-
bolizmusban merítkezett meg és jutott el Dózsa György izzó vastrónusának fé-
nyéig, Móricz a népmesék fogvacogtató realizmusától a nyírségi parasztviskók
nyers, lélekpusztító valóságáig.
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A zenében Bartók és Kodály, a "példamutató nagy ikerpár" is valami hason-
ló utat járt be: mindketten lehajoltak a tiszta forráshoz, hogy felmutassák az
ősit, az eredetet, amely lassan visszahullni látszott az enyészet kútjába.

Sajnos az egyik nagyon korán "kiállt" a sorból. Móricz, Babits és a többiek,
mint kirabolt árvák siratták a Nyugatban. Ki álljon a helyébe? Költői tehetsé-
ge Babitsot tette volna a legalkalmasabbá, de hiányzott belőle a nagy előd hi-
te és bátorsága.

A következő év már szárnyára bocsátotta az új nemzedéket: Szabó Lőrincet,
majd Erdélyi Józsefet, József Attilát, Németh Lászlót, Illyés Gyulát.

Babitsnak óriási tehertétel volt a múlt, de a jelen sem volt könnyebb: a foly-
tonos harc Osváttal, aki nem is akart és nem is tudott volna szakítani a tízes
évek szerkesztési elveivel, nem engedett a Tart pour l'art elvéből.

A húszas években a politikamentesség két szempontot vett figyelembe az
irodalomban: első számú feladatának tekintette a nagybirtokosok és a nagypol-
gárság politikai (izeiméinek és a forradalmi eszmék továbbélésének a leleple-
zését.

Nem látjuk még elég világosan, hogy Osvát mellett - 1922. július 1-től Gel-
lért Oszkár is szerkesztő lett - Babits milyen szerepet játszott a Nyugat életé-
ben. Lenne némi támaszpontunk, mert a rossz költők véleménye szerint keve-
set értett a vershez Osvát. Ebből az következne, hogy a versrovatot átengedte
Babitsnak, de a valóságban ez másképp volt. Babits javasolhatta a vers publi-
kálását, de a végső szót Osvát mondta ki.

Azt hiszem, az igazsághoz akkor jutunk közelebb, ha röviden szemügyre
vesszük azokat a tanulmányokat - versekre nincsen módunk -, amelyeket Ba-
bits publikált a Nyugatban, ebből megítélhetjük, mint szerkesztő miképpen ori-
entálta a folyóirat körül kialakult közvéleményt.

Tanulmány Adyról című esszéjét 1920. februári számban közölte, amelyben
Földessy Gyula kötetét mutatta be. Babits tanulmányának az volt a legfőbb ér-
deme, hogy megpróbálta a "hecc-magyarok" ócsárlásaitól megvédeni Ady ma-
gyarságtudatát, és visszautasította a dekadencia vádját. Igazat adott Földessy-
nek, amikor kijelentette: "Adynak kilenc könyvében, alig van vagy nincs is rossz
verse, alig van okunk hinni, hogy van, amely a megértés bizonyos emeletéről ki-
tűnőnek nem tűnne."

Babitsnak 1909 óta ez volt a második tanulmánya Adyról - ha a nekrológot
is számítjuk -, s még kilencet publikált 1930-ig a Nyugatban.

Levonhatunk némi tanulságot, ha szemügyre vesszük az Adyról megjelent
írások számát: haláláig 25, 1933. márciusig 119, a Nyugat megszűnéséig 21,
összesen 165./Babitsról 121, Móriczról 115./

Feltűnő, hogy mennyire csökkent a méltatások száma Kosztolányinak a Toll
1929 júliusában megjelent nagy vihart kavart, Ady-reviziót sürgető cikke, Az
írástudatlanok árulásának a megjelenése után. /Babits ez év áprilisában meg-
vált a Nyugattól./
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A Nyugatban először Fenyő Miksa, majd a szeptember 1-i számban Babits
is reflektált Személyi ügy? című írásával Kosztolányi tanulmányára. "Adyról
sokszor és sokat írtam, a legrégibb időktől máig, és mindig egyformán... Vizs-
gálataim alakját a legnagyobbak mellé szökkentették, szimbolizmusát a Dan-
tééhoz hasonlítottam, s ki tudhatja jobban nálam, mit jelent ez?" - kérdezte né-
mi fölényes sértődöttséggel.

Nagyon is érthető a sértődöttsége, mert már egy évtizede sokat bírálta a
jobboldali sajtó, de nem kímélték Móriczot, Juhász Gyulát, Tóth Árpádot sem.
Közülük került ki a Nyugat íróinak szűkebb köre, amely a húszas években a
"Babits-asztal" körül gyülekezett a Central kávéházban. Túlnyomó többségük
mélyen elítélte a fehérterror szörnyű vérengzéseit. Babits itt került szoros kap-
csolatba Király Györggyel, aki szintén elveszítette egyetemi katedráját, s ez-
után lett a Nyugat jeles kritikusa.

Érdemes fölfigyelnünk Babits recenziójára, amelyet Laczkó Géza Német
maszlag, török áfium című történelmi regényéről írt. Jelképesnek érezte Zri-
nyi és a XX. századi költők sorsát. "Nálunk visszhangtalan marad a legmagya-
rabb hang is, ha csupán a nemzeti lélekhez szól, s nem egyúttal a pártszenve-
délyhez, s a múlt mélyéből bugyogó friss eret beissza a jelen sivársága."

A Nyugat 1913-ban közölte Babitsnak A gólyakalifa, 1915-16-ban a Kártya-
vár és 1921-ben a Timár Virgil fia című regényét. Ez utóbbi hőse egy nagy mű-
veltségű, de nagyon tapasztalatlan szerzetes tanár, aki rajong az ókori klasz-
szikus irodalomért, különösen Vergiliusért. Az olvasók megérezték, hogy csak
az képes ilyen tökéletes regényfigurát megrajzolni, aki nem fél kiadni énjét, az
író pedig ezt tette. Szerepelt még egy Vitányi Vilmos nevű zsidó újságíró, aki-
ről kiderült, hogy az ő törvénytelen fiát, Vágner Pistát szinte apai szeretettel
vette körül a paptanár. A későbbi időben Vitányi személye okozta a két évtize-
des konfliktust Babits és Ignotus között, aki magára ismert az újságíróban.

Babits a regény megjelenésétől számítva jó másfél évtizeddel később a Nyu-
gatban utasította vissza volt főszerkesztőjének ismétlődő vádjait. Nem tudjuk
pontosan, hogy mi az igazság. Kardos Pál Babits Mihály című monográfiájá-
ban erről így vélekedett: "S miközben az írói és szerelmi sikereitől és kudarcai-
tól megcsömörlött Vitányi lelkiállapotát finom tollal rajzolta Babits, egyre több
olyan vonást húz az arcélen, amelyek Ignotusra pontosan illenek."

A vitát Ignotus provokálta. Igaz, hogy 1924-ben a Vallomás című írásában
még csak célzott a hasonlóságra, három évvel később a Nyugatban megjelent
Teremtő indiskréció című polemikus írását így zárta: "Timár Virgil regénye él
bennem, amíg meg nem halok. Gondolni talán nem szeretek rá, de mint olvasó
hálás vagyok érte."

Babits még a vita létjogosultságát is megkérdőjelezte, mert véleménye sze-
rint a kritikusoknak kellene megtiltani az indiszkréciót és nem a regényírónak.
De a vita ezzel még nem zárult le, amint már utaltam rá, folytatódott a har-
mincas években.

A Nyugat emlékszámmal ünnepelte Petőfi születésének centenáriumát.
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/Ezt a formát később is követték, ha kisebb teret kapott is az ünnepelt./ Ba-
bits Petőfi koszorúi című remek versét Földessy Gyula, Kosztolányi, Kuncz Ala-
dár, Pataki József, Schöpflin Aladár és Szép Ernő tanulmánya követte.

Babitsot sem kerülte el a trianoni békekötés után kialakult közhangulat.
Nyilvánvalóan ezt olvashatjuk ki a Petőfi koszorúiból is:

hogy árván maradva megrablott birtokán,
mondhassa a magyar: "Kicsi az én szobám,
kicsi, de nem börtön!"
Ezt a gondolatot fogalmazta meg a Csonka Magyarország című versében,

amely 1923-ban jelent meg a Nyugatban. Úgy vélte, joga van kimondani az igaz-
ságot, mert a világháború alatt is tiltakozott az "Erőszak" ellen.

Basch Lóránt visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy Babits és Osvát között a
húszas évek elején kezdett elmélyülni az ellentét. Ennek részben az volt az oka,
hogy Babits a legjobb verseit Az Est-lapokban közölte, a Nyugatban a recenzi-
ót és elvi jellegű tanulmányait.

Babitsot ennél is fájdalmasabban érintette, hogy éppen az a fiatal költőnem-
zedék fordult el tőle - élükön Szabó Lőrinccel -, amelyiknek a Nyugat adott ott-
hont. A fészekadó meleg megnövelte önbizalmukat, és egyre nehezebben visel-
ték el a Mester gyámolítását.

Babits 1923-ban kezdte a Könyvről könyvre rovatot, amelynek a teljes anya-
gát ő írta. Rövidebb írások és reflexiók voltak. Itt válaszolt Sárközi György le-
velére, aki visszautasította Babits epigon jelzőjét, de ebben rótta fel "a költé-
szet Julién Sorel"-jének, Szabó Lőrincnek is a hűtlenségét.

Fájdalmas csatavesztését A vén kötéltáncos című versében ismerte be:
Kilestük titkod, csináljuk is,
még néha-néha cifrázzuk is.
Ez a gond egész életében ott lopakodott a nyomában, nem tudta legyőzni

gyötrő kételyeit. Pedig mennyire szeretett volna győzni! Ezért hirdette meg a
Nyugatban a Fiatal írók előadóestjét is 1928-ban. A bevezetőjében a fiatalokat
hű papoknak és misszionáriusoknak nevezte. Tudta, hogy ma még kevesen fi-
gyelik a szavukat, "de ők híven hallgatnak mindenkire: kihallgatják népük szí-
vének primitív dobbanását, az emberi önzés lihegését, s a proletár külváros ja-
ját, de a jobb jövőbe futó Ember lábdobogását is, sőt az angyalok zenéjét". En-
nek a poétikus szépségű mondatnak a négy pillére Erdélyi József, Szabó Lő-
rinc, József Attila és Sárközy György volt.

Babits négy évvel később 1932-ben próbálkozott meg utoljára maga köré
gyűjteni a második nemzedék költőit, amikor a Nyugat kiadó gondozásában,
az ó bevezetőjével megjelent az Új antalógia, a tíz fiatal költő száz legszebb ver-
se. Szép volt ez a gesztus, de csak lassította az egyre távolodók lépteit.

Ma kissé visszatetszőnek érezzük, ahogy egymást ünnepelték a Nyugat
szerkesztői. 1923 nyarán Osvát Ernőt a következő év áprilisában Babits Mi-
hályt, s az év végén Ignotust méltatták a folyóirat munkatársai.
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A Babits-számot Móricz remek írása vezette be. Azt a pillanatot örökítette
meg, amikor a fiatal költőt a Nyugat egyik estjén megismerte. "Sovány, fekete
ember, hosszú kabátban, olyan Paganini-jelenség, izzó arc, amely befelé remeg,
nem szuggerál, de magára vonz, nagyon egyéni deklamálás, egy sötétben élő em-
ber, magányos, önmagának szóló közlési modor, semmi megalkuvás és semmi
kinyilatkoztatás: művészi játékban való megnyilatkozás: abszolút lelki élet".
Döbbenetes erejű, igaz és szép jellemzés. /Móricznak ez az írása jelent meg a
Babits emlékkönyvben, amelyet Illyés Gyula szerkesztett./

Nagyon tanulságos az emlékszem szerzőinek a névsora: Kosztolányi, Király
György, Ady Endre - ez utóbbi kettő ekkor már halott -, Gellért Oszkár, Tóth
Árpád, Fenyő Miksa, Elek Artúr, Szilágyi Géza, Füst Milán, Karinthy, Laczkó
Géza, Tersánszky, Schöpflin, Juhász Gyula, Nagy Zoltán, Erdélyi, Tóth Aladár,
Dutka Ákos, Földi Mihály, Turóczi-Trostler József, Horvát Henrik, Reichard
Piroska, Kürti Pál, Várkonyi Nándor, Hevesy Iván, Kárpáti Aurél, Kallós Ede,
Révay József, Komjáthy Aladár, Dienes Valéria, Benedek Marcell, Balassa Jó-
zsef és Szép Ernő zárta a sort.

Néhány név hiányzik ebből a tekintélyes névsorból, elsősorban Ignotusé, a
ritkán megszólaló Osvát Ernőé, és a makacsul hallgató Szabó Lőrincé. Nagyon
szembetűnő, hogy a második nemzedék - Erdélyi József kivételével - mennyire
távol tartotta magát az ünnepelttől. Ez a tüntető némaság fölért egy csatavesz-
téssel.

Babitsnak a Vörösmarthy Akadémiáról szóló cikke 1922-ben jelent meg. Ki-
fejezte azt a nem is titkolt szándékát, hogy szerette volna egy csapatba tömö-
ríteni a haladó írókat, mert eredményesen csak így léphettek volna fel a kon-
zervatív körök: a Kisfaludy és a Petőfi Társaság s az Akadémia ellen.

Az Akadémia és irodalom című tanulmányával válaszolt egykor tisztelt pro-
fesszorának, Négyesy Lászlónak, aki hiányosnak találta az írók filozófiai jár-
tasságát és a társadalmi bajok mélyrehatóbb feltárását. "Hiányos a "filozófiai
ihlet" Adyban? Melyik kor szólt írót, ki mélyrehatóbban rajzolta társadalmát,
mint Móricz a mait?" - kérdezte nem kis sértettséggel Babits.

Két évvel később Berzeviczky Albertnak, a Kisfaludy Társaság elnökének
reflektált A kettészakadt irodalom című tanulmányában. Visszautasította azo-
kat a vádakat, amelyekkel a társaság elnöke Adyt és a Nyugat koncepcióját tá-
madta. Nagyon téved, ha azt hiszi, hogy a folyóirat munkatársainak a múlt "te-
her, melyet le kell rázni". Ez a fikció merő képtelenség: Ady a kurucokhoz s Cso-
konaihoz, egyesek Vörösmartyhoz, Berzsenyihez, Aranyhoz fordultak példá-
kért. Rosszindulatú hipotézis, hogy a Nyugat a külföldet majmolja.

Babits kategorikusan visszautasította, hogy a Nyugat elősegítette a prole-
tárforradalom kirobbanását, de hangsúlyozta, Ady személyét és költészetét
mindenképpen el kell választani irótársaiétól. "Ady politikája csakugyan vég-
zetes volt - érvelt okosan Babits -, mint minden lángészé, ki oly törvényeket érez
magában, melyekhez képest a Kor konvenciói kicsinyekké válnak." Az ő költé-
szetében - éppúgy mint történelmünkben is - keresztülvonul egy kuruc és re-
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bellis szimpátia. Ady költészete mélyen kapaszkodott a hagyományokban, ezért
magyar, de ugyanakkor egyetemes is.

Ez már kemény férfias harc volt, több mint a konzervatív társaságokkal ví-
vott kibékülés dialógusa. A vita sarkalatos pontja az volt, képesek lesznek-e az
írók vállalni Ady eszméit, az egyre élesedő társadalmi bajok kontinuitásának
a követését, leleplezését?

Valószínű ez a gond is közrejátszott abban, hogy a Nyugat szerkesztői kis-
sé türelmetlenül már 1927. janurá 1-i számban ünnepelték a folyóirat két évti-
zedét. Babits A húszéves "Nyugat" ünnepe című verse Ady forradalmas, dacos
szellemét idézte. Móricz került minden pátoszt írásában. Fájdalmasan szakadt
föl benne az igazság, de kimondta: nem ismerik a Nyugatot.

Babitsnak a következő évben jelent meg Az írástudók árulása című tanul-
mánya, amelyet Julién Benda, francia író könyve inspirált. írástudóknak a fi-
lozófusokat, tudósokat, írókat és művészeket nevezte, akiknek a XX. század-
ban rohamosan megnőtt a felelőssége. Árulókká válnak, ha tudomásul veszik
és helyeslik az erőszakot, akár nemzeti faji vagy osztályöntudat nevében köve-
tik el.

Volt egy nagyon sajátos, eredménye Babits negyedszázados költői jubileu-
mának. Jelentkezett a fiatal Illyés Szülőföldem című versével a Nyugatnál. A
versválasztást szimbolikusnak is tekinthetjük: a valóságos és a szellemi esz-
mélés indentitásának. Pedig valójában mérföldkövek választották el 1928-ig
egymástól a két költőt. Illyés még ez év végén megírta bírálatát, Az istenek hal-
nak, az ember él című Babits-kötetről a Nyugatban.

1929. április 16-án már nem szerepelt Babits neve a Nyugaton. Lemondott
szerkesztői posztjáról, mert Osvát nem járult hozzá ahhoz a követeléshez, hogy
azontúl "a tanulmányok, a kritika és a versközlemények terén döntő szót óhajt
biztosítani a maga számára" - olvashatjuk Gellért Oszkár Egy ember élete a
"Nyugat" szerkesztőségében című kötetében.

Babits néhány fiatal író társaságában lapalapításon törte a fejét, amikor le-
csapott az iszonyatos hír: Osvát öngyilkos lett. Néhány napig úgy tűnt, magá-
val rántotta a Nyugatot is a sírba. Az előfizetők közül alig tartottak ki mellet-
te ötszáznál többen. A növekvő világgazdasági válság sem kedvezett a magas
színvonalú művészetnek. Tízezer pengőnél nagyobb összeg terhelte a rész-
vényeket, pontosabban Fenyő Miksa számláit.

1929. december 1-től új lapot írtak a Nyugat történetében.
Móricz és Babits - Gellért Oszkár nyomdai szerkesztő volt - nem zárt le sem-

mit a Nyugatban: hagyományait tiszteletben tartották, de ennél többre töre-
kedtek.

Móricz javaslatára levették a lap fejlécéről az éppen tíz éve névleges főszer-
kesztő, Ignotus nevét, amit soha nem bocsátott meg - tévesen - Babitsnak.

Móricz döntött az epikáról és a publicisztikáról, Babits a versről, tanul-
mányról és a kritikáról. Az öt és fél nyomdai ívből kettő jutott Babitsnak.
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Móricz
óriási ambi-
cióval fo-
gott a "nem-
zeti kon-
centráció"
szellemébei
a szervezés-
hez. Bejár-
ták az egész
országot,
Nyugat-es -
tekét tar-
tottak, s
ezek több-
ségén Ba-
bits is felol-
vasott ver-
seiből. Az
egész akció
be nem val-
lott előfize-
tő-gyűjtés
volt.

Babits a
Nyugat
anyagi
ügyével na-
gyon keve-
set törő-
dött, ener-
giájánakje-
lentős ré-
szét lekö-
tötte az írás
és a Baum-
garten Ala-
pítványnál
vállalt ku-
rátori tisztsége, amely viszonylag gondtalan megélhetést biztosított. Egyelőre
mindenből arra lehetett következtetni, hogy elégedett volt a helyzetével.

A Figyelő rovatban továbbra is a hazai irodalom, a színházkritika és a nyu-
gati irodalom bemutatása kapta a legnagyobb teret, de a képzőművészet, zene,
1926-tól a film is egyre több figyelmet igényelt.
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Illyés mellett Németh László is letette a névjegyét a decemberi Nyugatan
Babits Mihály tanulmányai című terjedelmes esszéjében már-már túllépett a
fiatal kritikus a szűkre szabott objektivitás határain. Úgy érezte, hogy Babits
tanulmányaiban "az érvelés szelleme megmarad akkor is, amikor maga az ér-
velés komolyra megy. Ilyenkor a játék is komolyra megy, a zsonglőrmutatvány
helyébe szívelállító akrobatamutatvány kerül".

Ötven oldallal odébb ugyanez a kritikus milyen szigorúan intézett el egy ná-
lánál is ifjabb titánt, aki joggal érezhetett valami fentről jövő utasítást az el-
marasztalás mögött. Ez is egy megalapozatlan hipotézis a Babits-József Attila
között kialakult sajnálatos szituációnak. Nem hiszem, hogy Babits befolyásol-
ta volna Németh Lászlót a Nincsem anyám, sem apám című kötetéről írt kriti-
kája előtt, mert addig a fiatal költő erre nem adott okot. Sajnos annál többet a
későbbiek során, de ez már messze vezet.

A március 1-i Nyugat élén jelent meg Babits Ezüstkor című ragyogó esszé-
je, amely a fiatalságát idézte, a nagy európai szellemek fényét. A múlt század
volt Európa művészeti életének aranykora. Rómára is az ezüstkor, a hanyat-
lás, a megőrzés és a megtartás nehéz öröksége várt. Ezt a próbát kell kiállnia
századunknak is, mert a fényt egyre jobban fojtogatja a sötétség. Babits ki-
mondta a szállóigévé nemesült igazságot: a toll mestere, a "Nemes szellem nem
hódol korának."

Babits az április 1-i számban elkövetett egy olyan hibát, amikor kiadta a
Bodri és Pityu című elbeszélését, amelyhez József Attila Egy költőre című ver-
sét hasonlíthatjuk.

Joggal merül fel a kérdés, miért tette? Féltette a folyóiratot, hogy Móricz
megnyitja az utat a naturalizmusnak? A legvalószínűbb föltevés: Babits olyan
tükröt akart állítani szerkesztőtársa felé, amely - ha kissé torzítva is - megmu-
tatja a hajdani önmagát.

Babits ezzel az elbeszélésével olyan szitok áradatot zúdított magára, amely-
re aligha számított. Belebetegedett az újságokban megjelent támadásokba.
Egyedül csak a kárvallott, Móricz "állt ki" mellette.

A következő hónapokban nagyszerű szellemi pezsgés indult meg a Nyugat-
ban, amelyet Németh László nemzedéktársairól: Erdélyiről, Pap Károlyról,
Illyésről, Szabó Lórincről, Tamásiról és Halász Gáborról írt szép esszéjének kö-
szönhettek az olvasók.

A június közepi számban megjelent a Nyugat új programja, amelyet ugyan
Móricz fogalmazott, de mind a három szerkesztő aláírt.

"Miért harcolt a Nyugat?

Harcol a műveltség ellen,

a babona ellen,

a ponyva ellen,

a tehetségtelenek és ízlésrombolók ellen,

a konzervatív tunyaság ellen,
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a megvásárolható tollak ellen,
minden ellen, ami az emberi lélek szabadságát korlátozza,
a közöny, a nemtörödés, a sötétség ellen.
Küzd a fiatalságért,
a kibontakozó szívekért,
a lélek ébredéséért és gyarapodásáért,

a tiszta gondolatokért,

a logikáért, az egyszerű értelemért,

az igazságért,
az igazság keresőiért,

a nemes irodalomért,
a szociális fejlődésért,

a haladó szellemű nemzeti koncentrációért."
Ehhez a programhoz tartozott a Nyugat Barátok Körének a létrehívása,

amelyet Babits is támogatott, tartott is néhány irodalmi előadást.
Babits után Móricz is magára haragította az "ellenzéket" az Irodalom és a

faji jelleg című cikkével, s ezzel válságos helyzetbe sodorta a Nyugatot, mert
elvesztették a nehezen megszerzett előfizetők többségét.

Az év végén Németh László szakított Babitscsal a Klasszicizmus? című írá-
sa után, amellyel lezárta a nemzedéktársairól szóló esszésorozatát. Ezt a saj-
nálatos esetet Németh László az Ember és szerepben így indokolta: "Miért volt
Babits érzékeny minden bíráló szóval szemben? A maga kételyére talált rá ben-
ne, vagy túl büszke volt ahhoz, hogy mások érveiben az igazságot akarja keres-
ni? Olyan ember 6, akinél egyszerre mind a kettő lehetséges és valószínű - s hoz-
zá még - a kritika jogát is kellett tisztelni szegénynek, ennyi kétellyel és büszke-
séggel a türelme mögött."

Móricz türelmetlensége siettette a Nyugat 25 éves jubileumát, mert már
1932. január 1-i számban köszöntötte a folyóiratot. Kifejezte háláját azoknak,
akik úgy jelölték ki az utat, hogy arról ne lehessen letérni. Nemes és szép a fel-
adat: "magvat termelni a jövőnek."

Babits a Zeneakadémia ünnepi ülésén a Nyugat régen és most című írását
olvasta fel, amelynek a bevezetését egy találó asszociációra építette: a jó iroda-
lom egy generáció fegyvere lehet. "A Nyugat is egy nemzedék orgánumaként in-
dult, sez a nemzedék már megharcolta harcát, és a harc győztes volt." A folyó-
irat ennek ellenére tovább vívja a harcát, szívósan "és nem a beérkezettek aka-
démikus nyugalmában él-harcol, noha azok, akik ellen egykor harcát kezdte, ré-
gen eltűntek vagy meghódoltak." Utalt arra, hogy az 1908-as nemzedék helyét
lassan átveszik a fiatalok, és ez természetes is.
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Babits azt hirdette, balról állnak, mint Ady állt egykor. Az ó nemzedékét
nem a politika, hanem a világnézet választotta el az elődöktől. Átélték már a
szocializmust, az arisztokratizmust és a tiszta apostoli életet egyaránt.

A Nyugatnak kezdetben az volt a legfontosabb feladata, hogy az irodalomról
letépje a bilincseket. De ennek a harcnak nincs még vége, mert ismét felülke-
rekedett a barbárság a kultúrán, meggyengült a szellem méltósága, "...sötétség
van," - mondta fájdalmasan a szónok -, "mint a kivilágított temetőben. Tornyunk
nem véd többé - a büszke elefántcsonttorony -, s nem tudjuk azt megvédeni mi
sem".

Babits a továbbiakban egy fantasztikus, apokaliptikus történelmi freskót
festett a pusztító, gyilkos ideológiák és a kultúrát lealacsonyító szerepéről.

A fiatal tehetségek is azért jöttek a Nyugat zászlaja alá, mert látták, hogy
újat építhetnek a ritmusban, a nyelvben. Elfogadták a tradíciókat, amelyet már
az első nemzedék emelt, de ugyanakkor forradalmárok és újítók, ahogy Ady és
Móricz volt.

Babits sokat betegeskedett, e ezért is keveset publikált ebben az évben a
Nyugatban. Egyik legszebb ars poétikáját, Üzenet és vallomás címmel a kará-
csonyi számban adta ki. Jól tudja, hogy az író arra született, hogy beszéljen, és
írjon, de egész életében ott kísért a kétkedés árnyéka, vajon kíváncsi valaki a
beteg költő hangjára? A jelek szerint nagyon megfogyatkozott az írók presztí-
zse: a színházak és a kiadók gondoskodtak a büszke irodalomról. Az a szó, hogy
irodalmi, gáncsként hat.

Az író hírnevét túlszárnyalta a futballbajnoké - kesergett a beteg költő -, aki
alig hihet a halhatatlanságban. Pedig az irodalmár is megőrzött valamit a for-
radalmár hitéből, ezért veszi körül gyanú, az osztályrésze üldözés.

Babits bevallotta, hogy mindig elégedetlen és forradalmár volt, folyton lazí-
totta a rútság: "...rímeim harmóniája tiltakozás volt a világ harmóniátlansága
ellen, s még konzervativizmusom is dac és lázadás."

Móricz nem respektálta ezt a lázadást, ezt igazolja a nehezen hozzáférhető
Nyugat napló Móricz Virág Móricz Zsigmond szerkesztő úr című kötete és a le-
velezésük. /Babits Móriczhoz írt leveleit az Irodalomtörténetben teszem közzé./

A két fénylő és magányos csillag külön pályán járt. Móricz csillaga váratla-
nul fénylett föl, mint a múlt század közepén Arany Jánosé. Babitsé csak las-
san erősödött a tűzcsóvás Adyé mellett. Volt ebben valami szomorú, fátumsze-
rű. Éreznie kellett, hogy "Dózsa György unokája" egyre jobban hat a magyar
szívekre. Hiába volt az ő hangja nemegyszer kellemesebb, az agyakban mégis
kevesebb izgalmat keltett. Békét, harmóniát és szépséget akart maga körül, de
ebben ritkán volt része.

Babitsnak nem volt börtöne az elefántcsonttorony, mint sokan gondolták.
Őrtorony volt, amelyből látni lehetett a tisztulni vágyó világot és benne az em-
ber arcát. Ehhez olyan helyre, pontosabban tükörre volt szüksége, mint a Nyu-
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gat. Csak az volt a baj, hogy ezt a tükröt Osvát egy évtizedig nem akarta kiad-
ni a kezéből.

Babits, mint szerkesztő 1929. novemberében másodszor is elvesztette a csa-
tát, ezúttal Móriczcal szemben. Szabályos "ütközet" volt ez kettőjük között, de
a lényeges vitát nem az oldalszámok elosztása és a honorárium szülte. Kimon-
datlanul is ott feszült köztük az egymás számára átléphetetlen világnézet.

Móricz a Nyugatnak reálisabb karaktert szeretett volna adni, addig Babits
a tisztább eszmei és művészi jegyeket kívánta erősíteni. Móricz tele volt me-
rész ötlettel, életesebbre akarta formálni a lapot, Babits a tradíciók, kicsit az
enciklopédikus jegyek megőrzésén fáradozott.

Móricz egységes volt és elnyűhetetlen, Babits "ijedt és verteién, gyöngéd és
rideg és sérteni nem tudó és sérülékeny és engesztelékeny és feledékeny...és
költő" - így jellemezte Móricz 1924-ben.

Feloldhatatlanok voltak egymás számára, de a szakítás után egyikőjükben
sem élt sem harag, sem ellenszenv; egymásban a művészt becsülték.

A történelem Babitsot élete utolsó évtizedében súlyos erőpróba elé állította
a Nyugat élén. Előbb Németh László, majd 1933. február 16-án Móricz is telje-
sen megszakította a kapcsolatát a folyóirattal.

Babits a hirtelen jött szerkesztői szabadságát nem használta fel program-
adó vezércikk írására. Ehelyett állandó jelenlétével akarta demonstrálni a meg-
változott életterét a lapban. Volt benne egy egészséges becsvágy: be fogja bizo-
nyítani, népszerűbbé lehet tenni a Nyugatot, mint bármikor volt.

Még a január 16-i számban - kilenc év után - folytatta a Könyvről könyvre
rovatot, amelyet ő írt tele, de a következő években egyre ritkábban jelentke-
zett. Sajnos - Babits szándéka ellenére - ebben a rovatban megjelent rövid ref-
lexiói nagyon sok sértődékenységre, vitára adtak alkalmat. Kezdetben Móricz
naturalizmusa, ill. Németh László Tanú című fiatal folyóirata érdemelte ki Ba-
bits rosszallását. De nem volt tapintatosabb az Akadémia "nagylelkű" ítéleté-
vel szemben sem, amikor Herczeg Ferencnek adta a nagydíjat.

Ignotus hívei sem tapsoltak A halhatatlanság halála című kemény hangú
cikke miatt. Babits igazához nem fért semmi kétség, amikor fölidézte régi én-
jét, "aki egész életén át a leghangosabban küzdött az életnek és a politikának az
irodalomba való beavatkozása ellen, most egész nagyszerű múltját megtagad-
va, alkonyodé fejjel lövészárokba küldi az ifjúságot."

Az ifjúság, az Új antológia szereplői Babitsra és nem a csatát vesztett Igno-
tusra hallgattak. Igaz, a hangjuk - különösen Illyésre érvényes - némileg visz-
szafogottabb lett. De volt egy kivételes szám is, amely a szerkesztő 50. szüle-
tésnapját ünnepelte.

Ez az év hozott egy jelentős változást a Nyugat életében: Tersánszky Ame-
rikai örökség című nagyregénye volt az utolsó - két kisregény mellett -, ame-
lyet folytatásokban közöltek.

Egy szép hagyomány megszakadt, amelyet Móricz Sárarany című regénye
indított el, majd Az Isten háta mögött, A fáklya, Légy jó mindhalálig, A nagy
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fejedelem, Forr a bor követett, de itt jelent meg Kaffka Margit Mária évei és
Hangyaboly, Kassák Egy ember élete, Kosztolányi A véres költő, Pacsirta, Édes
Anna, Pap Károly A nyolcadik stáció, Tersánszky Viszontlátásra drága és A
margarétás dal című regénye is.

Babitsnál az epika egyébként is kevesebb helyet kapott, mint a korábbi év-
tizedekben. Szabó Pál, Pap Károly és Tersánszky alig-alig jutott szóhoz. Vér-
beli novellistát Babits nem is avatott a Nyugatban. Darvas, Ottlik és Veres Pé-
ter kétszer, Kolozsvári G., Nagy István és Sőtér egyszer publikálhatott csak.

A lírikusok szerencsésebbek voltak: a bemutatkozást a tüneményes tehet-
ségű Weöres Sándor 1932-ben kezdte, két évvel később Vas István, a követke-
zőben Devecseri, majd Jankovich Ferenc és Rónay György, Vészi Endre, 1938-
ban Jékely Zoltán, Képes Géza, Mátyás Ferenc és Takáts Gyula, két év múlva
Kálnoky László és egyetlen verssel Somlyó György, és az utolsó évfolyamban
Rába György zárta a harmadik nemzedék sorát.

Szükség is volt fiatal tehetségekre, mert egyre több nekrológ figyelmezte-
tett, hogy a nagyok közül ismét valaki elhagyta az őrhelyet. Kaffka Margit és
Ady után fájdalmasan korán távozott Tóth Árpád, Kuncz Aladár, Krúdy Gyu-
la, Kosztolányi, Juhász Gyula, József Attila.

Milyen megrendültén írt Babits barátjáról, Kosztolányiról. Utolsó soraiban
szinte saját életének fátumszerű tükörképét adta: "Rettenetes küzdelmet vívott
a Rémmel! Lélekzetfojtva figyeltük, önzőén, mert magunkra gondoltunk. Utol-
só versei, melyek a magyar költészet legszebbjeihez sorakoznak, mindenkinek a
saját haláláról énekelnek."

Babits Őrjárat címen új rovatot indított a Nyugatban 1937-ben. Lényegében
alkalmazkodott az egyre keményebbé váló történelmi miliőhöz, más címmel
ugyan, de folytatta a "kifáradt" Könyvről könyvre rovatot.

Ez év január 1-től Schöpflin Aladár, aki főmunkatársa volt a folyóiratnak,
Illyés Gyulával, mint társszerkesztők segítették Babits munkáját.

Babits két nagyon jelentős írásával - Thomas Mann levele és A tömeg és
nemzet - egyértelműen az olvasók tudtára adta, a szellem képviselője nem hát-
rálhat meg az erőszakkal szemben sem. "Mi lesz, ha elborít bennünket a zsar-
nokságnak és barbárságnak az az áradata, mely ebben a szomorú Európában
mindenütt ott lesz már az ajtó küszöbén, ahol az emberi jogokból és közszabad-
ságokból egyetlen parányi rést engednek?" - kérdezte Babits A tömeg és a nem-
zet című írásában 1938-ban.

Ez év szeptemberében - már súlyos betegen - adta ki a Nyugatban a Jónás
könyvét, amely irodalmunk egyik legszebb és legfájdalmasabb vallomása. Ba-
bits a bibliai Jónás történetében kulcsot adott emberi és művészi énjének na-
gyon is bonyolult és ellentmondásos gondolkozásának a megértéséhez. Békére,
csendre, magányra vágyódott, mert "rühellé a prófétaságot", ezért megfutamo-
dott a parancs elől. De a fájdalmasan keserű pokoljárás kijózanító hatása után
csak egyetlen alternatíva maradt: a küldetés vállalása. Föl kellett adnia az
egyedül járható tiszta művészet illúzióját,
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mert vétkesek közt cinkos aki néma,
Atyafiéért számot ad a testvér:
Milyen váteszi erő mondatta ki a költővel a közelgő világégés és nemzetha-

lál rémségeit? A vízió egy év múlva tragikus történelmi realitássá vált. Hányan
figyeltek még ekkor a költő szavaira?

Babits külön csatát vívott az élettel és halállal is. A Nyugatba alig írt, de a
szerkesztést nem engedte át másnak, védte végső bástyáját és őrtornyát. Ezer-
kilencszáznegyven című költeményét publikálta utoljára a Nyugatban, amely
őszinte és megrendült vallomás egy gyönyörű pálya végén:

Mi minden voltál már nekem, édes hazám!
De most érzem csak, hogy mi voltál igazán,
Most érzem, hogy nincs hely számomra kívüled
s mi börtönnek látszott, szabadság tornya lett.
Most érzem, hogy sorsom a hazámnak sorsa,
mint fához a levél, hulltomig kapcsolva,
mert nem madár vagyok, hanem csak falevél,
mely ha fája kidőlt, sokáig ő sem él.
A Nyugat sem élte túl Babits halálát, de annál inkább szellemét Magyar

Csillag néven, amelynek fényeit már a tanítvány, Illyés Gyula vigyázta, amíg
1944. tavaszán a barbárság le nem parancsolta művészi életünk égboltjáról.

Sokan és sokféleképpen idézték már a Nyugatot és azt a szellemi mozgal-
mat, amelyet elindított, de egy dologban megegyeztek a vélemények Gyergyai
Alberttől Takács Gyulán át Vas Istvánig: a folyóiratba írni több volt pusztán
irodalmi tettnél, "erkölcsi magatartást, politikai állásfoglalást, világnézetet je-
lentett."

Ez mind igaz, de azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a harmincas évek
Nyugatja távolabb került Ady zsenijétől. Hátat fordított a népi írók mozgalmá-
nak, pedig nem kisebb vezéralakjai tartoztak szorosan a folyóirathoz, mint
Illyés, Németh László, Szabó Pál és Sárközi György. Megmagyarázható az a
fájdalmas veszteség, amely József Attila hiányát jelentette a Nyugatban? Nem
sorolom fel azt a huszonegynéhány versírót, akinek ma már csak ez a ragyogó
folyóirat őrzi a nevét és sok-sok szerény versét.

A nagyszerű építmények árnyéka is volt, de a fényei a mába és a jövőbe is
bevilágítanak. Őrtorony és műhely volt, "amely literaturánk késő óráját időben
és stílusban a világirodalom órájára igazította" - vallotta nagyon találóan Ta-
káts Gyula.

Babits pontosan negyed századon át védte és építette a magyar egyetemes
szellemi élet őrtornyát és szigetét, a Nyugatot, amely éppúgy része kultúránk-
nak, mint a Bánk bán, Az ember tragédiája és a többi remekművünk.
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