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« S Z E M B E N A K O R R A L » . 
AZ ÚJ MAGYAR ESSZÉ ÚTJAI. Irta: Thurzó Gábor. 

ALITERÁTOR Kazinczy szelleme lebeg az új magyar esszé felett. A literátor 
Kazinczyé, aki latin auktor fordítása közben tudta meg, hogy a szom-

széd szobában gyermeke született. A literátor Kazinczyé, aki gondosan 
másolta a forradlami kátét, melynek politikumával nem nagyon törődött s in-
kább az eszmék tisztasága, a stílus eleganciája fogta meg, mint a szavak 
mögött a szándék. Életébe felszívódott az irodalom, mint tinta a papírosba, 
magánélete is az irodalomnak volt tükrözése, élete a szellem életének árnyéka. 
A börtönben, papír és toll helyett kopogtatással beszélget fogolytársaival, 
és a téma most sem a fojtogató valóság, hanem a szellem ügye. 

Kopogtatással közölni a mindanivalót, a lehetetlenné vált szó korszaká-
ban jelekkel beszélni a szellem örök ügyéről, az ezüstkor börtönében is szólni, 
— Babits Mihálynak is ez az örök magatartása. A szellem tisztaságának és 
örökvoltának izgalma áthatja a huszonkétéves ifjú első sorait, és a valóság-
ból akkor is menekül egy éber, virrasztó álomvilágba, a valóság fölé, az 
elefántcsonttoronyba. Jelképet választ magának a turris eburnea-ban és vál-
lalkozása hősies : hányszor fordítják ellene az elefántcsonttornyot! hányszor 
diszkreditálják körülötte a gyávább kortársak ezt a legszebb önmegtartóz-
tatást ! Mert nem ismerik fel Babits magatartásának sarkalatos hősiességét. 
A vádlók passzivitást vetnek a szemére, menekülést és védekezést, s nem 
veszik észre, hogy szerepe mindig a hadakozóé. Magánya hatalmas színtere 
az anyagi világ és a szellemi világ harcának, és az ifjú és a férfi Babits egyaránt 
harcol és támad. Semmi sincs benne a menekülők szakadatlan másról-beszé-
léséből, pillanatra sem adja föl a tényeket maga körül, jottányit sem enged 
abból, hogy mindig szembenézhessen az alakuló, bilincsbe szoruló események-
kel, — de amikor harcol a tények uralmával az eszmények fölött, nem keve-
redik, nem köt hosszúlejáratú békét vele. Megveti a tényeket, melyek köte-
lességévé teszik a szent literátor magatartása nevében, hogy a valóság fölé 
vonuljon, az elefántcsonttorony magaslatára. Babits Mihály szerepe döntő 
fontosságú lesz és amikor 1930-ban, az Ezüstkor szaggatott, fájdalmas és 
keserű soraiban néven nevezve invokálja az Elefántcsonttorony filozófiáját, 
harcosnak ismert kortársainál hevesebben, fontosabban fordul szembe a lát-
határon feltűnt gyülevész eszményekkel, a kihűlő értelemmel, a tények 
riasztó uralmával. 

«Róma kultúrája nem halt ki egyszerre, s az aranykorra az ezüstkor 
jöttúj és zsúfolt-tüzű fellobbanás a hanyatlás s kezdő barbárság közepett. 
Az ércek nemessége az ellenállás: aranyra, ezüstre nem hat a környezet. 
Nemes szellem nem hódol korának. Esküdjön minden a Kultúra ellen : mi 
védjük meg legalább az Elefántcsonttornyot, ha már egyéb templomot nem. 
S ha harcolunk is : harcunk se a lövészárok, hanem az Elefántcsonttorony 
harca legyen ! Harc a halál ellen, mely friss életnek hiszi magát, de csak 
annyiban az, amennyiben minden halálban friss élet csirái rejlenek. Jöjjön 
hát a harc, a megtartó harc a romlás ellen, jöjjön a szigorú bírálat és a gúny, 
jöjjenek a Tacitusok és Petroniusok! Tragikus harc, héroszi irodalom : 
szemben a korral, s felülről bírálva az elboruló, barbár életet!» Milyen ha 
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talmas riadó ez, mennyire nem az elzárkózásé, az érzéketlenségé, mennyivel 
inkább a szűntelen, izgatott, de nemes cselekvésé. Vállalhat-e literátor hő-
siesebbet, mint a harci szót: szemben a korral? És lehet-e irodalompolitika 
jelentékenyebb programmú, mint az, amelyik célul a héroszi irodalmat tűzi 
maga elé? Egy-egy Babits-esszé, Babits-glossza körül fellángolt mindig az 
ellenvélemények és a helyeslések gyep-tüze, és aki egyvégtében olvassa újra 
és újra végig a Babits-esszéket, a «Szagokról, illatokról» írt caprice-tól a 
«Humanizmus és korunk» programm-adásáig, meglepetve láthatja az égzen-
gést a babitsi oeuvre körül. Viták és hajdani hadakozások szikrái pattan-
nak ki egy-egy esszéjéből, — ez az elefántcsonttoronyba zárkózó literátor 
felzajdította korát és amikor jelszavával gúnyt ébresztett: lelkiismeretet 
zaklatott, fogalmakat tisztázott és utasított vissza gyanus eredetükhöz. 
A Babits-esszék mögött a huszadik század első négy évtizedének egész 
szellemi élete a háttér, s az elvonult költő, a poéta doctus és moralis, most már 
szinte a legkeményebb, legfenyegetettebb harcosnak látszik. 

Szemben a k o r r a l . . . A kettős szerepű Babits, aki elzárkózva és mégis 
aktívan a szellem, a kor életében irányít és semmisít meg mozgalmakat, ha-
mis eszményeket, a literátori és politikai fantázia túlkapásait, megvalósítja 
az elzárkózás, a korral való ellenszegülés legkülönösebb formáját. Az európai 
szellemi élet nagy válság-szakaszaiban, a háború évei alatt és a harmincas 
évek elején, nyiltan egy rejtett világ felé fordul, mely emlékeiben, elmerült 
rétegeiben meghúzódva él, akár diluviális rétegekben egy-egy hajdani szer-
vezet nyoma, kagyló, búzaszemek, legyek és gyíkok. S támadása éppen 
ekkor lesz a leghevesebb. 1917-ben és 1918-ban ír Ágostonról és Kantról, 
s vállalkozásában, melynek hangsúlyozott eltávolodása a kegyetlen valóság-
tól, annyi ellenvetést, annyi vádat szűl, van valami elsöprően hősi: mint 
aki egy elképpesztő, befejezhetetlen viharban feltükrözteti a nyugalom 
fényeit. Babits aktívan vállal részt korában, amikor megtagadja, amikor 
a háború szélsőséges nacionalizmusában Ágoston civitas Dei-ét említi és 
a civitas terrena fölé ennek a birodalomnak fut tat ja aranysárkányát. És 
ellenszegülése a 30-as évek elején ismét ilyen gúnyorosan cselekvő : az európai 
irodalomtörténetet írja meg, a jelképes kézfogást idézi korok és szenvedel-
mek fölött, s megvonja a maga baráti körét Goethe, Dante és az eszményi 
humanisták körül. 

És ennyi csak aktivitása? Ennyire ironikus, ennyire sebzett, ennyire 
csak fűtött parabolákkal dolgozó? Az elefántcsonttoronyból mennyiszer lép 
le a koráramlatok porondjára, személyes ügyben szólalva meg vagy nemze-
dékének, az európai humanitásnak ügyében ! Tud szembeszállni, egy vesze-
delmes, szívesen félreértő és gyanusító korban a publicista vakmerőségével 
állást foglalni, a szó meztelen fegyvereivel. Babits állástfoglalása azonban alá-
zatosabb, nemesebb ennél, — mindig az eszmények körén belül marad, az 
értelem tisztaságát követi, mindig alázatos az isteni világrend felé s hívő 
akkor is, ha a gesztusok talán eretnekek. Micsoda égzengés van egy-egy állás-
foglalása körül! Amikor a kettészakadt magyar irodalom ügyében szólal föl, 
amikor a háború veszedelmes világnézetét ostorozza, amikor az 1919-es esz-
tendő költőjének védelmét vállalja, — mennyi támadási felület! mekkora 
elszántság ! Aki a harmincas évek elejének válság-hangulatában a szent sze-
retet himnuszait fordítja feleletképpen, elsőrangú debatter, ha kell s éppen 
ekkor látni igazán, hogy Babits elzárkózása, passzivitása a nagyszabású, élet-
művel felelő hősiességnek legfehérebb izzása. 
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Babitsnak nincs magánélete, akár Kazinczynak egy boldogabb korban, 
az irodalom, a szellem ügye befutja napjait, akár borostyán a falat, az író 
napjai eggyek az ember napjaival. Könyvről könyvre a címe egyik kedves 
irodalmi naplójának, — nos, ez a Könyvről könyvre mottója lehetne annak a 
belső naplónak is, amelyet esszéiben ír lankadatlanul. A literátori cím alatt a 
magánélet vallomása hangzik szüntelen és Babitsban egybeolvad, amikor 
könyvekről, eszmékről beszél a literátori izgalom az élet izgalmával. Beteg-
ágya kicsit a hajdani Széphalom : a szellemi világ érdeklődése áramlik hozzá 
és áramlik vissza, megszűrve és tisztítva, a magyar szellemi életbe. Varázsa 
alól nem lehet szabadulni, a kortársak és az utódok megdöbbenve ismernek 
saját hangjukban Babits hangjára, saját észjárásukban Babits észjárására. 
Az irodalom Babitsban egy-hőfokú lesz lírájával és amikor a szellem magán-
ügyeiről beszél, szavain átfűlik verseinek pátosza, lírájának nyugtalansága. 
A valóság kicsisége, szorító alacsonyrendűsége ellen az írói lélekzetvétel egyet-
len védekezése a pátosz. Babits erre a pátoszra tanít s ez a pátosz csap át 
követőinek világába is. Babits kiemeli az esszét addigi személytelenebb for-
májából, inkább bízza az egyéniség személyes érintettségére, mint a kívülálló 
fölényére. Az esszé tárgya épúgy lírai anyag, akár a versé s ki is mondja, hogy 
az igazi esszé is izgató, lírai ihlet szülötte. Az utódok nem szabadulhatnak 
ettől a tanítástól és a Nyugat második nemzedéke a babitsi érdeklődés-körrel 
együtt átveszi pátoszát és átveszi tanulmányírói izgalmának szabad líraiságát. 

Egy ifjú, háborúban elhalt költővel kapcsolatosan írta egyszer, hogy az 
«Ifjú költők rendesen tiltakozni szoktak az ellen, hogy ők valamely hatás 
alatt állanának : pedig a szellemi életnek époly kevéssé van autogenezise, 
mint a testének; minden új irodalmi egyéniség egy nagy megtermékenyülés 
eredménye s mennél erősebb és mennél távolibb a hatás, többnyire annál 
termékenyebb». Az esszéistára Babits szavai épúgy állanak, mint a költőre 
s aki Babitsal párhuzamosan olvassa át az új magyar esszéisták köteteit, 
egységet lát, a különböző színű és alakú üvegek összerázott arabeszkjét. Csak 
a hang színezete más, a vérmérséklet tudósabb vagy szociológiaibb, a szen-
vedély hűvösebb vagy irónikusabb, — a témák, a hatások, az író-eszmények 
ugyanazok. Babits és az új magyar esszéisták tanulmányai egyetlen forrásra 
utalnak, egyetlen közös ihletőre és aki Cs. Szabó László «Rakosgatom a köny-
veimet» című apróságát véletlenül egyszerre olvassa Babits «Az én könyv-
táram» című lírai könyv-rendezésével, élesen láthatja a döntő rokonságot az 
ős és az utódok között. Érdekes és jelentős családfa a magyar szellem életében 
a magyar esszéistáké. A gyökerek a tizennyolcadik század talajába mélyed-
nek, a törzs Kazinczyé és Bessenyeié, az első ágak Bajzáé, Péterfyé, Riedlé, 
az új családi ág Babitsé és a legfrissebb hajtások Cs. Szabó Lászlóé, Halász 
Gáboré, Németh Lászlóé. 

Ki kerül legmesszebbre Babitstól? Aki a legmélyebben néz az irodalom-
történész Babits problémái közé : Halász Gábor. Babits visszasírja az időket, 
amikor az író még polihisztor lehetett. A vágy, a nosztalgia a polihisztorság 
boldog idejébe legszorosabban fűzi hozzá Cs. Szabó Lászlót. A különös, zak-
latott ellenpontozása a kor kérdéseinek, a kettős szerepvállalás és a literátor 
szorongása jelöl mellette helyet Németh Lászlónak. Mind a három más és más 
egyéniség. Halász Gábor legjobb lapjai azok, amelyeken az irodalomtörténész 
mutatja be arcképekben a «literátor-kor» műkedvelőit, reformátorait, Besse-
nyeit, Kazinczyt, az ifjú Széchenyit. A portrék mögött átizzik, mint könnyű 
tüll alatt a lüktető test, Babits irodalomtörténészi szempontjainak eredeti-
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sége, örök devalválási vagy átértékelési szándéka. Babits újjáformálja az iro-
dalomtörténet alakjait, Vörösmartyról több esszét ír s mindegyikben más 
és más oldalról vágtat neki a megvívhatatlan témának : ki a költő? Halász 
Gábor a babitsi módszert választja, de a mű helyett az élethez fordul, nem az 
eredményt, hanem az okokat keresi. Egy-egy portréja sűrített pályakép, 
mintha az ember jobban érdekelné a költőnél s éppen ezzel ad hiánytalan 
képet a költőről. A mű önkénytelen leszivárog az ember gesztusaiba, Babits 
mutatta legszebben Halász Gábor előtt a pálya-analízis igazi, lírával, az 
alkotói műhelytitkok ismeretével átszőtt példáit. Halász Gáborban a líra 
másodrendűbb, a történész fölénye a szembeszökőbb, — Babits a saját ihlet-
ből alakítja ki Vörösmarty három portréját, Halász az élet tényeiből az ifjú 
Széchenyi felejthetetlen arcélét. 

Ha távolodni kell az adatoktól, ha semmiből, ha az ösztönből kell 
kikövetkeztetni valamit, mint kopott gótikus párkány-részletből a székes-
egyházat, Babitsnak Németh László a legjobb tanítványa. Németh László 
lírikus, szüntelen kalandora saját életének, részekből fedezi föl az egészet, 
fantáziája pótolja vagy homályosítja el az adatok sokaságát. Babits alig 
nevezi meg forrásait, melyek hihetetlen bőségben szökellnek elő soraiból, 
Németh László szenvedélyével egyenesen kiküszöböli szerzett ismereteit, 
mindig az érdekli, amit képzelete boltozhat a tények fölé. Forrása : az ösztöne, 
ihletője : a fantáziája. Egy-egy ráhibázással, egy-egy vakmerő következtetés-
sel pótol okmánytárakat és az irodalomnak, a szellem életének képe kicsit 
mindig torz, kicsit mindig túlzásaiban helyes és izgató és ösztönösségében 
megbízható. A merész vágy a polihisztorság után Németh Lászlóban a 
dilettáns anyag-kedvelés remek torzóit hozza életre, — Cs. Szabó László 
polihisztorsága nyugodtabb, tempósabb. Cs. Szabó László hihetetlenül szét-
ágazó anyaggal dolgozik, az emlékezőtehetségnek, a helyes forrásismeretnek, 
az anyag dússágában kiválasztó izlésnek és igénynek európai magyar kép-
viselője. A magyar polihisztor kicsit mindig mohó műkedvelő, a kiváncsiság 
erősebb benne, mint az érdeklődés, a gyüjtés kielégíthetetlenebb, mint a fel-
dolgozás. Cs. Szabó László líraisága emlékeztet legjobban Babitséra : mestere 
tud lenni az anyagnak, úgy idéz, — és szüntelenül idéz—, hogy önmaga 
beszél, mások helyett. Az eszményi literátor ő, aki együtt él, törvénytelen és 
izgalmas frigyben, az irodalommal, aki született mondenitásával menekül 
tőle és mégis belébotlik. Irodalomban gondolkozik — és ebben Babits mulja 
csak fölül. 

Az eltolódás a mester és a tanítványok között minden rokonság, 
minden szoros, egy-gyökerű kapcsolat mellett is észrevehető. Babits meg-
rohamozza a magyar irodalom történetét, kicsit mindig a maga halhatatlan-
sága számára dolgozik. Az író és az ismertetett irodalmi hős valahogyan eggyé 
olvad, Babits fontosnak tartja, amit Vörösmartyról mond, de kicsit fonto-
sabbnak, amit Babitsról. A saját helyét jelöli ki az irodalom egységében. 
Halász Gábor szigorúbb és tudósabb, ha úgy tetszik. Arcképei fölötte vannak, 
valami tisztelnivaló eszmei közegben, hőseihez mindig hozzányul és sohasem 
azonosul velük. Tartózkodás van benne, nem lobog velük, nem veszi át hőfo-
kukat, ezért olyan hiánytalan remekek Kazinczyról, Széchenyiről, Besse-
nyeiről írt portréi — és ezért torzit, ahol személyisége lép az előtérbe és nem 
a kommentátor. Proustról Babits tud csak úgy írni, hogy óhatatlanul eggyé-
olvasztja a maga személyét az íróéval, de mégis kettős belső portrét mu ta t : 
külön Proustét, külön a magáét. Németh László ép ezt a belső egyensúlyt 
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bomlasztja meg. Elárasztja választott témáját, a legnehezebb felől veti bele 
magát és hatalmassá felduzzasztott lírai vallomást ír, s növekvő életműve 
egyre jobban egy növekvő önarcképet ábrázol. Cs. Szabó Lázsió műfaja a 
lírai helyzetjelentés. Olvasmányt, személyes élményt egybeolvaszt s egymás 
mellé sorakozó esszéi az európai ember alakuló életlehetőségeit mutatják, egy-
egy fokán a fejlődésnek. Semmi sincs benne Babits lírai fájdalmából, a homo 
doctus pátoszából, — pátosza zaklatottabb, elmosottabb, emlékezőbb és 
szemben a lírikus Babitssal: líraibb. Az anyag, amellyel dolgozik, bővebb 
valamennyi új magyar esszéista anyagánál, a helyzetjelentést is sokoldalúb-
ban, kis túlzással a közgazdasági tanulságok felé fordulva, fogalmazza meg. 
Emelkedett publicisztika az, amit ír s aligha érhetnék utól elődök és utódok. 

Mint Kazinczy körül a tizenkilencedik századforduló irodalmi élete, 
úgy csoportosul Babits körül a mai magyar esszé. Magatartása, tanultsága 
befolyásolja tanírványait, témákat ad át, vándorútra, kezükbe, költőket és 
korszakokat kedveltet meg velük. Nyomain a reformkor és az angol tizen-
kilencedik századi költészet, a humanizmus és az új klasszicizmus vágya, az 
írástudói pátosz és a vakmerő elzárkózás öröklődik. Ahol van, a magyar iro-
dalmi élet elevenebben lüktet s mint Kazinczy nyelvújítása a szavakat, buz-
galma az eszményeket, — magatartása utat mutat fölfelé az új ezüstkor 
bozótosából. 

MEGTÉRÉS A FÖLDHÖZ. 

Ébred a falu: mint tártkarú árva 
gyermekek, köszöntik a fák a Napot; 
meghajlok én is a Nap előtt, üdv 
neked ős tűzláng, megjött a fiad, 
ki egyszer elhagyott. 

A fiad, a fiad jött vissza hozzád, 
ki ment egyszer boldog lázban égve, 
oda, hol most piszokban és kínban a 
forró ritmusú, vad, parázna Város 
tülekszik az Égre. 

Mocskos tetők, ájult mélységek után 
bűn-bábelek moraját feledve jön ide; 
tapintja a kihülő őszi föld szívét és 
nem fáj, hogy valamikor neki is 
ilyen volt a szíve. 

Ereiben sercen a Vér, karjában moccan a 
dac, érzi: örökerejű az ősi rög; 
— állok, nézek a Napba, szívem ujjong s benne 
nyugat-kelet harca értőn, egymásba 
olvadón dübörög . . . 

Turbók Gyula. 


