
Irodalom

Babits Mihály:
Aki a kékes égbe néz

Verseskönyv, melyet röviddel megjelenése
után már csak hosszas utánjárással lehetett
megszerezni: nem túlságosan gyakori jelenség
mostanában. S különösképpen fura, ha meg
gondoljuk, "klasszikusunk" verseiről van szó,
akinek neve az átlagolvasó tudatában felelés
közben összegabalyodott verssorok izzadságos
emlékét idézi. No meg valamilyen pállott ma
gasröptüséget, nyakatekert csináltsággal val
lott "örök értékeket", amelyeket időnként szá
mon kérnek az emberen. (Őszinte tisztelet
azon kivételes lényeknek, akik az iskolában
lettek Babits-rajongókká. Én még nem talál
koztam velük, de remélem, léteznek.)

Szó sincs róla, Babitsért (mint annyi nagy
rnüvészért) meg kell izzadni. Hogy mennyire
fáradságos ez a küzdelem, azt a Babits szelle
mi alkatától távol álló, hozzá mégis "megtérő"

Kassák írta le igazán érzékletesen. De amint
sikerül közel férköznünk hozzá, hihetetlen bő

séggel kezdi ontani kincseit. Mintegy varázs
ütésre, ha nem is "érthetővé", de élhetövé vá
lik minden sora, ha sikerül belépnünk az ő vi
lágába. A közelférkőzéshez újabb lépcsőfok

kínálkozik ebben a verseskötetben, amely a
költő eleddig egyáltalán nem vagy csak hel
lyel-közzel, folyóiratokban, dokumentum
gyanánt megjelent verseit, töredékeit tartal
mazza.

Nem tudhatom persze, hány példányban je
lent meg ez a könyv, és arról is csak homályos
elképzeléseim vannak, hogy kik vehették meg
és milyen - feltehetőleg igen különböző- indí
tékokból. Sejdítem, hogy volt szerepe a
Csinszkához írt szerelmes versek intimitáso
kat vagy legalábbis célzásokat ígérő ismeret
lenségének. Azután lelkiismeretes irodalom
tanárok is beszerezhettek belőle egy példányt,
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hátha segít oldani valamelyest a Babits-órák
fennkölt unaimát. S ebben igazuk is lehet: jó
magam pl. kötelezővé tenném az Egy verses
könyv epilágusa címü költemény felolvasását a
pálya első szakaszának tanításakor. A diákok
figyeimét bizonyára felkeltené, hogy mindazt,
amit a maguk csúfolkodó hajlama furcsának
és idegenszerűnek érez a fiatal Babitsnál. a
költő már 1911-ben pontosan érezte és kigú
nyolta. Egyszeru lélektani folyamat ez: a gú
nyolódó egy pillanatra mindig magasabb ren
dünek érzi magát gúnyolódása tárgyánál. Ha a
gimnazista látja, hogy gúnyolódás révén nem
kerülhet fölénybe a költővel szemben, na
gyobb az esély arra, hogy a "kanonizált" szöve
gek is elkezdik izgatni a fantáziáját. Látja, hogy
ez az ember tudott mindent és mindennek az
ellenkezőjét. Miért írt mégis így, miért mondta
mégis ezt? Az önirónián túl a vad, önostorozó
szenvedély is kicsap ebből a versből: "pfuj,
utálok mindent, ami klasszikus, / ami klasszi
kus és ami szép / ki kell köpnöm a sok szép
ség után / mert minden szépség hazugság."
Lehetetlennek tartom, hogy az egykorú,
"klasszikus álmokat álmodó" Babits-versekkel
párhuzamosan megismerve hatást tévesszen a
léleknek ez a szélsőséges, igazságkereső hul
lámverése.

Sok egyéb meglepetéssel is szolgál a kötet.
Ezek többségét említi Melczer Tibor az utó
szóban: így pl. a sokak számára nyilván meg
hökkentő, korai, Petőfi-utánzó, illetve "népies"
darabokat; vagy a költő "hitében megtört ka
tolicizmusának" 1903-ból (l) származó tanú
bizonyságát. Az utóbbi vers (Egyházpolitika)
egyébként jóval több, mint puszta adalék egy
eszmei összefüggés-rendszer rekonstrukciójá
hoz, amelyet jelentős részben már elvégzett
Rába György, Reisinger János - és még említ
hetnénk néhány nevet. A puritánul egyszeru,
jambikus, keresztrímes, négysoros strófákból
álló költemény meggyőző erejét ezúttal (szem
ben számos korabeli társával) nem rontja, ha
nem fokozza a retorikus szerkesztettség. Az
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első strófa a hit problémájának közepébe ve
zeti az olvasót: "Becsülök én minden hitet, /
De legjobban találna / Szívemhez mégis, úgy
hiszem, / Saját vallásom álma." Ilyen tömören
talán sehol az egész életműben nem fogalma
zódik meg Babits viszonya a katolikus vallás
hoz. Vagyis az, hogy a tolerancia alapján tör
ténő választásról van szó a szemében, amelyet
két dolog motivál. Az egyik a hagyomány, hogy
ezt kapta örökségül őseitől, a másik az a mély
meggyőződése, hogy az emberi szívnek szük
sége van a "vallás álrnára".

A feltételes mód azonban mutatja, hogy va
lami akadályozza az én teljes azonosulását ez
zel az álommal. De míelött közölné, mi ez, há
rom versszakon át jellemzí azt, ami a legfonto
sabb számára a katolikus hitben. A záróstrófa
üzenete ellenben könnyen félreérthető, ha
nem a címmel összefüggésben értelmezzük:
"De meg nem bírok szokni én / Még eddig ott
két dolgot: / A pápát a fejem fölött, / S lábam
alatt a poklot." Aligha általában a látható egy
háztól idegenkedik: amit nem képes elfogadni,
az a világi politikában aktív szerepet játszó
egyház, mint hatalmi hierarchia, mint világi ha
talom. S a pokol gondolatát is nyilván mint a
kiátkozás, a kizárás politikai eszközét utasítja
el. A döbbenetes az, hogy e tekintetben (leg
alábbis fő vonalakban) mennyire változatlan a
felfogása húszéves korától haláláig.

Talán ez a két példa is érzékelteti, hogy en
nek a kötetnek a megjelentetése mennyire
szükséges, távolról sem kegyeleti aktus volt.
Néha kifejezetten nehezünkre esik megérteni,
miért hagyta ki Babits ezt vagy azt a tökélete
sen kimunkált darabot gyüjteményes kötetei
ből. Ilyen többek kőzött a Tündérország (1906),
amely a maga félig játékos, félig komoly mód
ján összefoglalja az ifjú költő müvészetszern
léletét. Különös, hogy a mutatványos, a bű

vész, a csepűrágó figuráját asszociálja a leg
többször a müvész alakjához (még évtizedek
kel később is, lásd pl. a Vén kötéltáncos című

verset). Nyilván szerepe volt ebben azoknak a
támadásoknak, amelyek ifjúkori költészetét
érték, kikezdvén annak .virtuozirásat". Az ér
tetlen világ a királyi udvar képében jelenik
meg, amely lenézi a rnüvészt és egyben mulat
tatása eszközének tekinti, mígnem kiderül,
hogy az egész díszes társaság elfér a büvészlá
dikóban, "Tündérország sekély is, mély is." Ha
Kosztolányinak az Esti Kornél éneke megírása
idején kezébe keriil ez a Babits-vers, talán
másként fogalmazott volna. De különöskép-
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pen jellemző az utolsó két sor: "S süvegje leng:
"Alászolgája!/ Müvészembernek nincs hazájal"
Ez a dacos kiállás a müvészet nemzetekfeletti
ségének eszméje mellett a támadások özönét
zúdította volna a poétára - talán ezért állt el a
megjelentetéstöl, Trianon után viszont valószí
nűleg még ilyen játékos formában sem írta
volna le ezeket a szavakat, noha az egyetemes
ség eszméjéhez változatlanul ragaszkodott.

A szakirodalom már sokszorosan bizonyítot
ta, a közvélekedés még míndíg kétkedéssel
tekinti Ady és Babits baráti viszonyának lehe
töségét. Két, ilyen mértékben különbözö em
ber között szoros, feltétel nélküli szimpátián
alapuló barátság persze aligha képzelhető el.
De hogy a megbecsülés baráti érzelmekké is
fokozódhat, s hogy 1916--17-re a két költő kap
csolatának már idillikusan szép pillanatai is
adódtak: ezt láthatjuk A szíves ház elmaradt . . .
kezdetü versből. Ha valakit Babits publikált
írásai nem győztek volna meg Ady melletti ki
állásainak öszinteségéröl, ha valaki csak afféle
"irodalompolitikai" vállalásnak tartaná ezeket,
úgy ajánljuk figyelmébe ezt a szöveget. A
Csinszkához írott versek, ha intimitásokkal
nem is, de néhány szép sorral ajándékozzák
meg az olvasót; a Nem akartál meghallgatni . . .
kezdétü költemény pedig, amelyben ezt a sze
relmet búcsúztatja Babits, lenyűgöz Vörös
martyra emlékeztető,romantikus pátoszával.

Külön izgalmat jelentenek az egy-két soros
töredékek. A fragmentum esztétikája, bár
XIX. századí találmány, igazából mostanra, a
XX. század második felére érett be. S itt mind
egy, hogy a szöveget a véletlen csonkította
meg. vagy maga a költő jött rá folytathatatlan
ságára, József Attilának vannak még hasonló
rnüalkotásszámba menö töredék-sorai költésze
tünkben. Hadd idézzünk közülük egyet, amely
egész, befejezett müként is olvasható, sőt talán
így kell olvasnunk: "Morajait és illatait / az
örök tengernek néha már / messziröl érzem."
Az utolsó "egész vers", a Török Sophie nyomán
Babits Mihály vers-álmának elkeresztelt szöveg
szép és megindító - de az általa kifejezett lélek
áliapot egyáltalán nem új. Számtalan olyan
versrészletet idézhetnénk a harmincas évekböl,
amelyek a halált feloldódásként, "eltűnő íz
ként", olvadó hópehelyként ragadjak meg. Bízo
nyítékául annak, hogy a költői lélek titkos mü
helyében szígorú törvények uralkodnak, Babits
nem halt kétségbeesetten: leírhatta: "Vol
tam ... " (Magvető)

Angyalosi Gergely


