
Á R U L Ó I R Á S T U D Ó K . 

JULIEN Benda könyve, a Trahison des Clercs, nagy vihart kavart 
fel a francia irodalmi világban. A filozófus-író váratlan tételei, kímé-
letlen biztonságú fogalmazása a hozzászólások, ellenvetések olyan 

tömegét idézték fel, hogy újabb kötetté nőtt rájuk adott válasza. A franciák 
szenvedélyesen szeretik az irodalmi vitákat, de itt a szellemes társasjátéknak 
súlyt adott a kérdés jelentősége. Nemcsak Franciaországban, egész Európá-
ban felfigyelt mindenki, akit még izgat az emberi szellem sorsa. Nálunk Babits 
Mihály dobta a lelkek elé gazdagon hangolt tanulmányban a bendai vádat, 
amelyet ő már régen, Bendát megelőzően, szavakba öntött. A vádlottak a 
gondolkodók, írók, az emberiség szellemi vezetői, bűnük nagy : felségárulás. 
A szellem papjainak csak egy eszményt szabadna ismerniök, az Igazságot 
és az újabb időkig, Benda szerint, nem is ismertek mást. Lelkük az eszmék 
világában élt, nem hajtottak fejet a valóság előtt, nem állottak partikuláris 
érdekek szolgálatába, az egyetemest keresték. Vagy ha kényszerítő körül-
ményeknek engedve szolgáltak is földi úrnak, célnak, pártnak, az Időleges-
nek, nem merték volna megalkuvásukat erkölcsi normává emelni; a Vég-
telent hirdették továbbra is. Piedesztálon állottak, szemük messzebb látott, 
mást nézett, mint a tömegé; tudtak uralkodni a lelkeken, mert az ő országuk 
nem ebből a világból való volt. A mult század folyamán szomorú törvény-
szerűséggel megváltozott a helyzet. A látnokok a földre kerültek, elvegyültek 
a küszködő csoportokban és azt tették meg értékesnek, ami a csoportjuk célja 
volt. Elfordultak az általánostól, el a valóság be nem szennyezte absztrakttól 
és a részlegest, az életszerűt, a konkrétet tisztelték. Nemzeti, társadalmi, 
osztálybálványoknak kezdtek áldozni az egyigaz Eszme helyett, vallásuk a 
nacionalizmus vagy szocializmus, hitük párthit lett és szavuk béke helyett 
harcra buzdított. Az erkölcsöt gyakorlati szempontból, érdekeik szerint értel-
mezték, az igazságot alárendelték a tények brutális erejének. De midőn a 
szellem emberei az élet emberei közé keveredtek, elvesztették minden hatal-
mukat fölöttük és ma a nietzschei, marxi, maurrasi elvektől kótyagos tömeg 
szabadjára engedi a maga vak indulatait, nyers ösztöneit; nincs aki gátat 
vessen élethabzsolásának és marakodó kedvének. Az írástudók árulása okozta 
az élet diadalát a szellem felett. 

Babits, bár Benda művével nem azonosítja magát, elfogadja fő tételét 
és körülötte mesteri módon építi fel vádbeszédét. Egyes megállapításaival 
nem akarunk vitába szállani, sokat közülük szívünk mélyéből helyeslünk; 
az a kérdés : igaza van-e a vádnak? 

Azt hisszük, ebben a formában nem. (Amit a romanticizmus rontott, 
más lapra tartozik.) A szellem emberei tetteikkel és elveikkel, gondolataikkal 
és műveikkel egyaránt mindig, mindenütt szolgálták az «időleges» valóságot, 
belekapcsolódtak az életbe és ez így volt rendjén. Az eget sóvárgó középkor 
nem feledkezett meg a földről sem, az Isten országa mellett nem nézte közöm-
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bösen a világi hatalmat és az Egyház már akkor jóváhagyta a harcot. A refor-
máció és ellenreformáció korszakában vallás, szellemi élet, politika, művészet 
elválaszthatatlanul egybefonódott. A felvilágosodás nagyszerű sikereit annak 
köszönhette, hogy a legaktuálisabb, legvalóságosabb problémákra keresett 
megoldást. A rendi, nemzeti, szociális, világnézeti életkérdések éppen a leg-
nagyobbakban váltak gondolatérlelőkké. Mi lenne Dante a politikai gyűlöletei 
nélkül, Bossuet harcos akarata, Voltaire az ellenszenvei nélkül? Benda óvatosan 
csak a legelvontabb filozófusokat, Spinozát, Kantot emlegeti a szellem mult-
jából és hallgat az abszolutizmus és népfenség politikai-jogi vitáiban össze-
csapó bölcselőkről, a valóság megfigyeléséből kinőtt angol filozófiáról, az 
orthodoxia és Aufklärung harcos híveiről. Irodalmi példákban még fukarabb, 
nyilván, mert a nemzeti irodalmaknak a történeti eseményekre, a valóság 
változásaira reagálását önmaga előtt sem tagadhatja. 

Babits vádol: «A modern írástudóknak nem az Igazság a fontos, hanem 
a «világnézet»: vagyis a harc, a párt». Igen, fontos a harc, mert harc nélkül 
nincsen élet és szellemi élet; fontos a párt, mert az egyéniség fegyelmezését 
jelenti minden csatlakozás és fontos a világnézet, mert nélküle nem ismer-
hetnők meg az igazságot sem. A világ értelmetlen kaosz, ha nem lépünk ren-
dező elvekkel elébe, az igazság szétfolyik, ha nem öntjük kész fogalmi edé-
nyekbe. Nem ismerhetünk meg, csak ha már tudunk, nem keresnénk, ha 
nem találtunk volna. Világnézet nélkül csak a passzív szemlélődés olcsó gyö-
nyörét élvezheti lelkünk; az igazság ezer alakban táncol káprázó szemünk 
előtt és kisiklik tétova kezünkből. A világnézet fojtja el a kételkedést ben-
nünk, adja meg az elfogultság bátorságát. Világnézet és párt, ezek az egyéni 
vélekedések s egyéni akarások fölé nőtt valóságok, egyenesbe fogják különben 
céltalan tévelygő lelkünket. 

Nincsen szabadság megkötöttség nélkül, az erkölcs világában époly 
kevéssé, mint az ismerésében. Normákhoz, konvenciókhoz igazodunk, függünk 
tőlünk független eszméktől, kész keretekbe illeszkedünk bele. Az igazi erkölcsös-
ség az elfogadás, szolgálás, énkorlátozás morálja. Fizikailag szabadok vagyunk, 
de lelkiismeretünket verje acélnál erősebb béklyóba a meggyőződés. Legyenek 
előítéleteink és ne féljünk bevallani őket. Nem vagyunk egyedül és nem vagyunk 
magunkért; a mult él tovább bennünk, család, osztály, nemzet nyugszik a 
vállainkon. Terhet csak görnyedt derékkal lehet cipelni. Élő kariatidák, 
sorsunk az alázat. 

Mi más a művészet is, mint teherviselés, szolgálat, gyötrődő munka? 
Legyűrni az ellenálló anyagot, testekké faragni a márványt, verssé kovácsolni 
a lomha szavakat, formákba kényszeríteni a tehetetlen valóságot, ez a művé-
szet célja. A «difficulté vaincue» méri az alkotás értékét; a nagy mű nagy 
erőfeszítés eredménye. 

A művész, az író pedig még kevésbbé szabad, mint a többi emberek. Mű-
vészi látása rabszolgaságából nem szabadulhat, ha kitépné magát, alkotóerejét 
sorvasztaná el. Erős szálak fűzik a valósághoz, ahonnan témáit meríti. Az örök 
romantikusok mégis a korláttalan szabadság illuziójától gőgösödnek, csak a 
lázadás szépségében hisznek és rettegnek a szerintük ihletsáppasztó, «hideg» 
elvektől. Nem látják, hogy a rend, a fegyelem, a tekintély, a barrèsi «föld és 
halottak», a dogmák szorító öleléséből már mennyi remekmű született. Könnyű 
a konvenciókat gúnyolni, de nehéz művészivé tenni; csak az igazán nagyok-
nak sikerül. 

Mindez nem jelenti az ész jogainak megtagadását. Sőt az ösztönködők, 
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az őserejűek, a keletimádók, a miszticizmussal játszadozók, a szívfacsarók 
zsivajában vágyódva ismételjük mi is Babits kiáltását: «jöjjön most már 
az Ész!» Igen, újból az intellektus tekintélyére van szükség, elég volt az 
érzelmi anarchiából, diktátort kívánunk. De az új racionalizmus nem lehet 
a 19. század tudákos gőgje, sem a 18. század naív önelégedettsége. A szent-
tamási ész, amely büszke fogalomtornyait egy magasabb valóság felé emeli, 
a pascali ész, amelynek utolsó lépése, hogy elismeri önmaga korlátait, a léttel 
és a létfölötti titokkal számoló descartesi intellektus a modern lélek ideálja. 
A materializmus valóságkábulatát, a szubjektív filozófiák részeg önérzetét 
legyőzve ma már tudjuk, hogy az észt örök törvények és örök adottságok 
kötik, ám minden érték a gondolatból születik. «Pensée fait la grandeur de 
l'homme» — mondjuk Pascal nyomán. 

Az ész kikerülhetetlen. Csak rajta keresztül juthatunk előbbre. Sokan 
még mindig a rombolás principiumát érzik az észben. Pedig a magukra hagyott 
érzelmek, a gáttalan ösztönök az igazán rombolók. A háború óta az anti-
intellektualizmus száz lidérctűz alakjában csalogatja ingoványba a lelkeket; 
egy okkal több, hogy az ész biztos vezetésére bízzuk magunkat. 

Az ész az eszköz elveink lemérésében is. Babits azt mondja : «Az a kész-
ség és, hogy úgy mondjam, fegyelmezettség, amivel a modern írástudók haj-
landók a körülöttük harcoló világnézetek egyikének katonáivá szegődni, — 
jobbra vagy balra állni — s a választott világnézet elveinek véletlen és tör-
ténelmileg lerakódott komplexumát — legalább főbb részeiben és egész össze-
függésében kritika nélkül elfogadni: csak egy újabb és eklatáns példája az 
írástudók árulásának». De miért kritika nélkül? Hiszen az igazi írástudó arra 
törekszik, hogy a küzdelmet, amelybe beleavatkozott, világossá tegye, az 
elveket, amiket vállalt, végiggondolja, a tételeket, amiket hirdet, megbírálja. 
Minden nemzedék, minden egyén tovább kell hogy munkáljon örökségén, 
tévedésektől, álhagyományoktól, hazugságoktól megtisztítsa. «Akinek az 
Igazság a fontos, egyenkint vonja vizsgálat alá az elveket, s egyiket elfogadja, 
másikat elveti, aszerint, amint igaznak vagy hamisnak tetszenek előtte.» 
Nagyon igaz, de ez a vizsgálat ne történjen eklektikus, kívülről néző közöny-
nyel, a befogadott eszmék bennünk csirázzanak és ha a rosszat elvetjük, 
lelkünk egy darabja szakadjon ki vele. Sokat kell tévednünk, hogy egy-
szer igazunk lehessen. Csak magunk tapasztalatain, örök kárunkon tanul-
hatunk. 

A gyötrődő gondolatmegélést ki ismerné jobban, mint Babits Mihály? 
«Én úgy küzdök az antiintellektualizmus ellen, mint aki magával küszködik.» 
Áldozatos út volt az övé. A formák virtuóza eljutott a tartalom priusáig, 
a l'art pour l'art papja az eszmék szolgálatáig, a szépség költője az értékekig, 
a kultúrák vándora hazatért. A «Halálfiai» regényében utolérhetetlen művészi 
eszközökkel mutatta meg, ő, az irodalom szerelmese, az irodalom másodrendű-
ségét az élet súlyos problémáinak megoldásában. Csodálatos fejlődés volt ez 
a szétszórtságtól a koncentráltságig; semmit sem felejtett és mindent meg-
tanult. Igy vált a fiatalok egy részének választott vezérévé, akire bizalommal 
néz fel és saját sorsát látja teremtő arányokra nőve az ő lelki életében. Mi 
— ezek a fiatalok —, mi is élveztük borzongó bőrrel az élmények csókját, 
ittuk a szépséget tágranyilt szemünkbe, hittünk a művészet mindenható-
ságában, kíváncsiságunkat szívesen kalandoztattuk könyvek tudásán, hódol-
tunk az egyénnek. És ma mi is bűnbánóak vagyunk, mint ő. 

De még mindig nincs igaza Babits Mihálynak! Még mindig nem 
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érkezett el a nyugtalanságoldó megoldásig, a bizonyosságig, ahol megszün-
nek a kételyek. Még nem jutott el szépségkatholicizmusán túl a dogmákig, 
a nemzeti hagyományokon át a nemzeti energiákig, a feladatlátás után a 
feladatvállalásig, a békétől a harcig. Még túlságosan szabad a lelke. De sorsát 
senki el nem kerülheti. Halász Gábor. 

NYÁR. 

Isten veled komolyság, isten veled komorság, 
Isten veled bölcsészet, Isten veled költészet, 
megjöttek a rokonok, 
megjöttek a gyerekek. 

Asztag hátán gyerekek, csúszkálnak és nevetnek, 
udvaromon gyerekek, kergetőznek, nevetnek, 
minden zugban gyerekek: 
élő napfény, szeretet. 

A vén paplak: vén hordó, máskor ecetes hordó, 
most pezsgő bor, kacagás, kicsorog a kacagás: 
vetés-érlelő kacagás, 
ember-érlelő kacagás. 

Egész napon mókázom, viccet mondok, nótázom, 
ölelnek a kis karok, azt se tudom mi vagyok, 
gyerekláncon rab vagyok? 
kamasz, költő, pap vagyok? 

Az a fő, hogy a Halál most hozzám be nem talál, 
elrejt a szép új vetés, édes gyermek-nevetés, 
elrejtnek a gyerekek, 
élő napfény, szeretet. 

Mécs László» 

Napkelet 48 


