
előtérbe, kellően általánosak ahhoz, hogy az egyéni élettapasztalatok
sokszínűségének értelmezési keretéül szolgáljanak.

a. A világ objektív értelem-összefüggésként adott, amelyben szá-
mos feladat meghatározott személyre és helyzetre szabott. Tehát
engem itt és most (egyénként, családtagként, szakemberként stb.)
érint. Ebből következik, hogy az élet értelmének a kérdése nem vala-
miféle virtuális térben merül fel, és a konstruktivizmus és a konzum-
szemlélet által sugallt „csináld meg magad” önkényes értelemfelhí-
vására vonatkozik, hanem azokra az életvilágunkban megtalálható
értelemadó valóságokra (konkrét feladat, család, intézmény stb.),
amelyek (itt és most) meghatározzák dolgunkat a világban.

b. A helyzethez és személyhez kötött feladatok és értelemadó
jelek felismerhetők. Ez a felismerési és belátási képesség viszont fo-
lyamatos csiszolásra szorul. A képzésben, a nevelésben, a művé-
szeti, a filozófiai és a vallási szemlélődésben való részesedés meg-
erősíti és átfogó értelem-összefüggésbe helyezi a rám vonatkozó
életfeladatokat.

c. A világ objektív értelem-összefüggése (logosz jellege) és ennek
felismerés azonban nem azt jelenti, hogy dolgunk a világban eleve
elrendelt és rögzített. A helyzetre és személyre vonatkozó felada-
tok nyitottak, megvalósításra váró értékként az egyén és közösség
aktív közreműködésére várnak.

Dolgunk a világban tehát azoknak a bennünket megszólító „dol-
goknak” (feladatoknak, személyeknek, közösségeknek, intézmé-
nyeknek) a megtalálása, amelyeknek a megvalósítása érdekében
személyes felelősségünk tudatában felajánljuk magunkat. Egzisz-
tenciális igazság, hogy nincs élet és értelem a reménység konkrét
horizontja nélkül. Ennek tudatos felvállalása és megfogalmazása
erőforrás, az egyes életfeladatok tétjét és értelmezési lehetőségeit
egységbe rendezi. „Isten azt választotta ki, ami a világ számára okta-
lan, hogy megszégyenítse a bölcseket, s azt választotta ki, ami a világ
szemében gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket, s ami a világ
előtt közönséges és megvetett, azt választotta ki az Isten, a semminek
látszókat, hogy azokat, akik valaminek látszanak, megsemmisítse”
(1Kor 1,27–28).

„Mi célra vagyunk
a világon?”
Tamási Áron trilógiájának főhőse, Szakállas Ábel teszi fel ezt a kér-
dést magának, meg országot járva Hidász úrnak, Kerekes úrnak,
Győzőnek, egy tanítónak, Amerikában a maga elé képzelt Krisztus-
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nak, magyar és lengyel kivándorlóknak, és végül egy néger tisztele-
tesnek. Mindenki mást mond a 16–18 éves fiatalembernek. A legelső
feleletet ő maga fogalmazza meg: azért van a világon, mondta, hogy
őrködjék a világ rendje felett, meg azért, hogy gyarapodjék, szolgálja
nemzetét és felemelje a szegények zászlaját. A következő válasz sze-
rint azért, hogy ragaszkodjék a világhoz, meg hogy az Istent imádja,
a hazát szolgálja, és jót cselekedjék. A megidézett Krisztus szerint,
hogy végbevigye „azt a jót, amiben hisz”. Igazában a néger tiszte-
letes adja meg az eligazító választ a kérdésre: „Azért vagyunk a vi-
lágon — mondja rövid gondolkodás után —, hogy valahol otthon
legyünk benne.” Ezt meghallva Ábel visszaindul Erdélyországba, fa-
lujába, Csíkcsicsóba, onnan fel a Hargitára az egykori kunyhóhoz és
Bolha kutyához. Hazaérkezett.

A ma embere nem rágódik ennyit ezen a kérdésen. Igazában két
lehetőség között választhat. Megmaradhat szűkebb környezetében,
folytathatja apja, nagyapja mesterségét, átveheti a szokásokat, s be-
rendezheti aszerint az életét. Vagy a világ vándora lesz. Kilép a család
szokásrendjéből, falujából, városából, országából, szerencsét próbál
közeli vagy távoli világokban, munkát vállal, megpróbál beillesz-
kedni, s ha nem elég erős benne a megmaradás szándéka, rövidesen
a beszéde is keverék lesz, gondolkodása is, szokásai is, s nevéről lehull
az ékezet. Az új hazában azonban soha sem lesz „otthon”.

Nekem, aki az 1950-es években kerültem ábeli korba, könnyebb
volt a helyzetem. Egyrészt láttam, miként váltott sok ember meg-
győződést 1948-ban, az 1950-es években, 1956. október utolsó heté-
ben és november 4-e után; ezenközben megtapasztaltam, miként ma-
radt hű önmagához, korábbi meggyőződéséhez, erkölcséhez, a
tisztességhez az állásától megfosztott, az egészségügyi ellátásból ki-
zárt hat gyerekes volt komáromi tankerületi főigazgató helyettes, a
korábbi minisztériumi szakalkalmazott. Később meg elolvastam, ho-
gyan őrizték meg identitásukat a Pokolbeli víg napjaimban a lámpa-
oltás után a Platónról beszélgető recski rabok és a Harmonia
caelestisben a történetet elmondó nagyapja. A külső és a belső sza-
badság viszonyára vonatkozó alaptörténetem Örkény István egy-
percese, az In memoriam  dr. K. H. G. lett.

Édesapám példája, korai halála és felismerni vélt adottságaim el-
döntötték számomra a kérdést: az érettségi után a bölcsészettudo-
mányi karra jelentkezem, tanár leszek, tanárként próbálom megta-
lálni életem értelmét. És úgy is fogok élni, ahogyan édesapám, a
barátai és a tanáraim példájából láttam. Mindig a belső szabadságot
választom az érvényesülésért tett árulások helyett. 1957-ben érettsé-
giztem, amikor biztos, ami biztos, a magyar irodalomból utolsó köl-
tőként Ady Endrét tanultuk, egészen pontosan Az Illés szekerén című
kötetből az „Utca éneke” ciklust. Az érettségi után nem sokkal ráta-
láltam Babits Mihály műveire. És láthattam, miként fogalmazta meg
a napi politika relatívumaival szemben magának a kantiánus erkölcs
parancsát. Az egyetem elvégzése után Illyés Gyula és Keresztúry
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Dezső engedélyével elolvashattam az OSZK-ban a költő kéziratos
hagyatékát, s hozzáolvastam mindent, amire akárcsak utalás történt
nála valahol. Mivel a korszak ideológiai ambíciója szerint az 1960-
as évek politikai előképe az 1918–1919-es korszak, mindenekelőtt a
Tanácsköztársaság időszaka volt, elhatároztam, megírom Babits
ezen életszakaszának „kritikai életrajz”-át. Olvasás közben újabb
és újabb példákkal bizonyosodott be, a babitsi „erkölcsi ember”
élete folyamatos döntések sorozata. Minden esetben mérlegelt, ho-
gyan viszonyul az alapkérdés az erkölcs maximáihoz, csak akkor
fogadott el valamit, ha meggyőződött az adott válasz és a kanti ab-
szolút erkölcs közötti harmóniáról. A munka során újragondolhat-
tam magamban Lukács György „fővonal elmélet”-ét, a „valóságvál-
laló Ady” és a „valóságot nem vállaló Babits” koncepciót, melyről
későbbi tanszék vezető professzorommal, a most 90 éve született Ki-
rály Istvánnal személyesen és hosszan beszélgethettem, József Attila
és Babits „konfliktusá”-t, a Baumgarten Alapítvány politikai vihart
kavaró éves díjosztását.

Király István kezdeményezésére és támogatásával elkezdhettem
szervezni a Babits-életmű kutatását és kritikai kiadását. Az 1985 óta
tartó programban megjelentettük minden regény, minden kisprózai
alkotás és dráma, valamint az 1900–1911 között írt esszék, tanul-
mányok, kritikák és az 1890–1921 között írt közel háromezer levél
kritikai kiadását, a korszak és a költő életét kísérő dokumentumok
tizenöt kötetét és a „Babits Kiskönyvtár” öt könyvét. A szövegek váz-
lataiból, feljegyzéseiből, a kihagyott részletekből, a recepció történetből
és a levelekből jól követhető, hogy a folytonosan mérlegelő, önma-
gával szemben már-már mániákusan igényes Babits Mihály, az „er-
kölcsi ember” kötelezően magányosságra ítéltetett. Sem ő, sem a hoz-
zá hasonlóan gondolkodó ember nem lehet tagja sem politikai, sem
gondolkodástörténeti, sem küldetéstudattal rendelkező embercso-
portnak, ezek ugyanis feltétlen azonosulást kívánnak. Az az ember,
aki Dante Alighierihez hasonlóan magából csinált pártot magának,
állandó ellenpontot jelentő kihívás. Annak nem lehet megbocsáta-
ni — írta Babitsról szóló nekrológjában Sőtér István 1941-ben a Ma-
gyar Szemlében — „hogy különb (…) kortársainál, s szellemi rang-
ját gőg, fitogtatás, kacérság nélkül viselte”.

Most, amikor már lassan közeledem ahhoz az időhöz, amikor in-
tegetni kell az itteni világnak, ahogyan Tamási Áron írta a 65. élet-
éve után, inkább megpróbálok mérleget készíteni. Azt remélem, a
babitsi életmű felmutatásában, kollégáim és barátaim munkájának
megszervezésében méltó feladatot teljesítettem. Azt remélem, Szabó
Lőrinccel szólva, „hogy mindig többen lesznek, akik tudni fogják,
hogy ki volt Babits és mit adott nekünk”.

Abban bízom, a pillanatnyi érdeklődés-hullámvölgy ellenére ez
így lesz. Ebben benne lesz az én életem is.
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