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lUKács GYÖRGY I HllAlRÓl
,\z első volt, aki Magyarországon a dialógus kérdését fölvetette. 11}56 nya

rán tartott előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy "a teológia egyes ki
váló képviselői a marxízmust már nem mint a vulgáris materializmus válto
zatát akarják egyszerűen. kézmozdulattal ieltntézní, hanem szűkségét érzik komo
lyan megvitatni annak problémáit. A katolicizmus .közeledése' megadja egy érint
kezés, egy dialógus, egy vita lehetőségét, ami öt vagy tíz évvel ezelőtt nem ál
lott volna fenn."

Dialógust folytatott ő maga is, nem utasított el soha senkit, aki beszelgetni
kivánt nele. FáradhataUan volt az éj'vekben, de mindig tiszteletben tartotta, sőt

elismerte, éj'fékelte a másik fél őszint,e meggyőződését, vallásos hitét is. Külö
nösen akkor, ha az a hit bizonyítható, élő gyakorlat volt.

Egy alkalommal megkérdezte tőlem: - Mondja csak, végül is önök miért
hisznek? Miben hisznek? És egyáltalában képesek ezt a hitet következetesen meg
valósítani?

Nehéz volt elfogadható, vá~aszt adni annak, akitől idegen mindenfajta tránsz
cendencia, hiszen a hit a hivő számára éppannyira személyes, mint amennyire
l(özösségi kincs. Megmaradtunk tehát azolfnál az általános érvényű tanításoknál:
am.elyek a kereszténység alfái és omegái. HitetZenkedve csóválta a !'ejét. Számá
Ta a materializmus jelentette a levegőt, amely nélkül élni sem lehet, amely em
beri leqlénueqiink:

-Igaz, hogy ellentétes világnézetet vallunk - szélalt meg nagysokára -,
mégis sok közös vonásunk van. Mindenekelőtt a belső meggyőződéshez való ra
gaszkodás, az eszmei-érzelmi szílárdság. Az a humanista magatartás, amely egy
aránt sajátja a világot s a fejlődést egységben látó marxista gondolkodónak és
az igazi kereszténynek. Találkozási pontjaink lehetnek belsőek, vagyis a meg
gvőződés formai tartozékai, és külsőek : a világnézet következetes megvalósítása.
élettel telített elviség. Nagyra becsülöm a vallásos embert, ha hűséges tud lenni
önmagához, hitéhez, hiszen ezzel ma olyan programot vállal,' amellyel nem jár
semmiféle előny sesn a társadalom, sem az egyes ember részéről. Ez persze nem
azt jelenti, hogy nem tartom szükségesnek és hasznosnak az észszerű kompro
misszumokat mindaddig, amíg azok a lényeget, meggyőződésből fakadó állás
Ioglalásaínkat nem csorbít ják, nem akarják megszüntetni.

- Az élet mindkét világnézet cselekvési tere, hitelének dokumentációj{l. A
halál azonban mintha a köztünk létrejövő ideiglenes együttműködést, a kölcsö
nös segítség emberi formáit vég~eg felszámolná. A materializmus számunkra
mélységesen pesszimista az elmúlás megítélésében. Itt, a fÖldön lezárj{l a rnoz
gást, rnnn nyit, kaput az embernek a végtelenbe, A vallás, amikor a földi élet
folytatását igéri, az embert a világ fölé h.elyezi és egy kozmoszontúli létezés
de1'űjét éb'l'eszti fel benne. -

- Ha jól tudom, a kereszténység ezt a túlvilágot az evilági végeznívalókért,
helytállásért cserébe ígéri. Ezek a földi erőfeszítések, feladatok megint csak egy
más közelébe visznek bennünket, jóllehet más és más végcélök és tartalmak irá
nvítanak,
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A halál számomra pusztán biológiai tény, mínden élő szervezet tulajdon
sága, amelyegyvalamikor születík s egyvalamikor elpusztul: kezdet és vég a
természet erőinek játékában. Az embernél azonban a halál is sajátságos több
letet kap. Mível társas kapcsolataink vannak, az elmúlást is közösségí ranggal,
egyedülálló értelemmel kívánjuk felruházní. Már az ókorban is társadalmi ese
ménnyé próbálták avatni. A sztoikusok például azt hírdesték, hogy ha az ember'
emberhez nem méltó körűlmények közé kerül, joga van az öngyilkossághoz. így
vált a halál társadalmi jelentőségűvé, társadalmi tényezővé.

Szókratész, Savanarola, Jeanne d'Arc társadalmi halált is haltak, nem egy
szerűen bíológíaít. Szókratész kiitta a büröklevet, noha barátai mindent előké

szítettek a szökéséhez, O azonban vállalta a kényszerű pusztulást, mert csak
ezáltal maradhatott meg annak, aki. Savanarola sem vonta vissza tanait, hiszen
akkor önmagával került volna szembe, inkább a máglyát választotta, Jeanne
d'Arcnak is adva volt egy píllanat, hogy önmaga árulója legyen. Aláírhatta vol
na, hogy látomásai. hazugságok, De hogyan békült volna meg később a lelki
ismeretével ? Ki hitt volna azután neki? Így cselekedtek, eszerint éltek az egyház
szentjei, mártirjai is. Ezént volt évszázadokon át olyan nagy a tekintélyük, ha
tásuk a tömegekre.

Jómagam sem tehettem másként, amikor a tanácsköztársaság bukása után
bujkálnom kellett a fehérterror elől. A házban, melynek padlásán rejtőztem. több-o
ször is volt házkutatás. Minden alkalommal fe1tettem magamnak a kérdést: mi tör
ténik, ha megtalálnak? Én a 19-es munkástanácsnak esküdtem fel, annak is tartozok
számot adni. Ezért, ha kell, vállalni fogom a halált. Hitemet, tetteimet nem ta
gadom meg. Számomra ez a magatartás képezi az ember etikai lényegén

Emberségünk próbája: következetesen képviselni önmagunkat, ha szükséges,
a halálig. Nem igaz, hogy nincs választásunk: míndrg és mindenütt van! Igaz

'ugyan, hogy ez nem a legkényelmesebb álláspont. Ha el vagyunk szánva arra,
hogy az élet nagy kérdéseiben létezésünk utolsó percéig következetesek legyünk,
a halál ténye múlhatatlan értékké válik, a biológiai halál egy magasabb színt
re emelkedik: társadalmi-etikai jelentőséget kap, Míndannyíunk : mentsége 
akármelyik világnézet elkötelezettjei legyünk is a halál percében - a társadal
mi-etikai' halál. Amikor életünket azzal a megnyugvással zárhatjuk, hogy nem
éltünk hiába, hűek maradtunk önmagunkhoz, meggyőződésünkhöz és tőlünk tel
hetően hasznára voltunk az embereknek, az emberiségnek.

I

Amikor Marxot megkérdezték, mi az emberi hitvalLása, így válaszolt:·
"Semmi,< ami emberi, 1lJem idegen tőlem". Ön hogyan fogalmazná meg?

- Am mondanám, amit Heinrich Böll emlékkönyvébe írtam. Ibsen szavait
idézve a Peer Gyntből, aki nagyon mély igazságot fedezett föl - a különbséget
ember és manó (gonosz lélek) között: .,' .. odakünn a sugárzó ~g alatt I ezt mond
ja az .ember : ,Ember, légy magad!' i De minálunk másként hangzik a szó: /
.Légy önmagadnak mindig elég, manó!"

HEGYI BÉLA

Nincs két egyfonna hernyó, sem két egyfQrma csillag (még akkor sincs, ha
egyformáknak is látjuk a csillagokat az éjszakai égen). És mégis: egyetlen Lény
től ered minden, A költészet nem más, mint a szabásminta fölismerése, azonosí
tása a rajznak, amely minden teremtményben megtalálható. Ez bizonyítja, hogy
a mégannyira különböző dolgok is egyformák: "A hegyek ugrándoznak, mint a
kecskebakok, és a dombok, mint a bárányok"," és: "Hajad olyan, mint a kecs
kenyáj, amely beborítja GHeád lejtőjét."

Ernesto Cardenaf
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BIBITS ÉS HEIDEGGER ISMERETSÉGE
Babits Mihálynak az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában őrzött hagya

tékában Szilasi Vilmos hozzá intézett leveleinek tömege található. A három évtize
den át folytatott levelezés száznál több darabja és Babitsnak vagy húsz fennma
radt válaszlevele az egész Babits-levelezés egyik legjelentősebb része. A fenomeno
lógia kiváló filozófusának készülő munkáíra vonatkozó vázlatai és Babits egyes mű

veinek kitűnő elemzései kivételes filozófia- és irodalomtörté'neti jelentőséget'adnak
a levelezésnek. Eddig ismeretlen adatokat rejtenek magukban Babitsnak az egzisz
tencializmus pápájával. Heideggerrel való személyes ísmeretségéről, sőt Heidegger
iránta kifejezett nagyrabecsüléséről.

Szilasi Vilmos, Husserl és Heidegger mellett a legnagyobb hatású - második vi
lágháború utáni - német filozófus. 1947-ben ő kapta meg Husserl és Heidegger fi
Iozóf'iai tanszékét Freiburgban. 1946 és 1969 között németül és angolul megjelent
művei a nyugati polgári filozó:tlia kiemelkedő alkotásai. Hetvenedik születésnapjára,
az 1960-ban tiszteletére kiadott emlékkönyben a ma élő tizennyolc, német nyelven
író vezető filozófus fejezte ki iránta nagyrabecsülését. A Jog- és Társadalomfilozó
fusok Nemzetközi Szövetségének második elnöke volt. Szilasi Vilmost Babits abban
a korszakában ismerte meg, amikor ő magja is a görög irodalom és filozófia felé for
dult nagy érdeklődessel. Szilasi hazulról hozta a görög gondolkodás iránti érdeklő

dését. Apja, Szilasi Móric finnugor nyelvész, Plutarchos fordítója, számos görög és
latin tankönyv szerzője. Szilasi Vilmos maga Péterfy Jenő tanítványa. Amikor Ba
bits Laodameiája megjelent, tanulmánnyal felérő levelet intézett hozzá. Ezzel" indult
egy életre szóló barátságuk. Joggal írta Szilasí Babits özvegyének 1941-ben, hogy leg
régibb ÉS leghűbb barátja volt. Szilasi 1910 és 14 között többször ment Heidelberg
be. Az itteni professzorok közül Emil Laskkal barátkozott össze leginkább. A neokan
tiánus filozófus nak Lukács Györgyre is nagy hatása volt akkoriban. Babits apjától
örökölte Kant iránti érdeklődését; Szabó Ervin kérésére fordította le Kant Örök bé
1céjét. Szilasi beszélt Babitsnak Lask személy; körülményeiről. Amikor a fronton el
esett, Babits a személyes élmény melegével tudta megjeleníteni otthonát, természetét
és jellemét. A heidelbergi filozófus elestekor írt hatalmas költeménye, az Egy filozó
fus halál-ára Szílasíval való barátságára nyúlik vissza.

Babits első világháború alatti filozófus barátai: Dienes Pál. Mannheim Károly,
és Sztlasi Vilmos 1919 után kü1földön telepedtek le. Szilasi Freiburgban ismerkedett
meg Heideggerrel. Amikor 1921-ben - hosszú szünet után - először veszi föl a kap
csolatot Babitscsal, Heidelbergről és Husserlről ir neki: "Megint a heidelbergi vár
hegyről írok neked, mint annyi évvel azelőtt, az akkori boldog időkben." (1921. má
jus 14.) Ugyanebben az évben írja: "Vannak jó barátaim is, elsősorban Husserl, aki
hez mély közösség fűz - s mások, fiatalok is." 1922-ben meghívja magukhoz Babi
tsékat.: "Megismerkedtek néhány barátunkkal. Fönn, Todteneubergben szomszédunk
lesz itteni legjobb barátom, Husserl asszisztense, Heidegger privát docens, aki már
nagyon örül jövetefednek, s akiben neked is nagy örömöd lesz. Elsőrangú grecísta."

(1922. június 12.)

A nyár folyamán megtörténik a németországi utazás, Babits Szilasiéknál megís
merkedik Heideggerrel. Meg is vannak örökítve egy hármas fényképen. A követke
ző években Szilasi tájékoztatja Babitsot német bartátja előmeneteléről, Freiburgból
írja neki: "Most egész szeptemberben itt van Heidegger barátom fiaival. O rendes
tanár lett Marburgban. Natorp utóda." Ismételten fölhívja a figyelmet barátja te
kintélyes pozícióhoz való jutására : "A téli szemeszterból néhány hónapot Marburg
ban töltöttünk, ahol Heidegger rendes tanár lett." (1924. május 12.) Amikor Hei
degger fő műve megjelenik, sürgősen értesíti a nagy eseményről és a Halálfiaival
állítja párhuzamba: "A napokban jelent meg Heidegger barátunk, akit te is is
mersz, könyve a Sein und Zeit, - metaphysikai dolgozat egész hasonló irányban és
tendencíával, mint az én logikai vizsgálataim. A könyv véleményem szerint remek
mű. Jelentőségében, formai szépségében és abban, hogy egy nemzedék problémáit
és lelki szerkezetét kifejezi, azt hiszem, méltó társa másik nagy barátomnak, Babits
Míhálynak, regényével. Engedd meg, hogy e könyvet én ajándékozzam neked," (1927.
augusztus 26.) Az eddigi adatok szerint Babits volt.az első magyar író és gondol
kodó, akihez Heidegger fő műve rögtön megjelenése után eljutott. Szilasi bízik ben-
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ne, hogya mű fölkelti költő-barátja érdeklődését: "Remélem sok örömed lesz benne,
ha lesz időd rendszeresentaniIlmányozni." .<1927. november 26.)

Babits az Alexander Bemát leányával, Révész Gézánéval küldött könyvajándék
ról így számol be Szilasinak : "Rámférne egypár kiszakadt, gondtalan nap - amilye-

. neket Feldafíngben töltöttünk együtt -, ha másért nem, legalább hogy elolvashas
sam azt a gyönyörűnek ígérkező könyvet, a Heidegger múvét, amit olyan kedvesen
elküldöttél. Eddig csak ízeIítőül lapozhattam át s a tartalmából úgy látom, hogy
valóságos élmény lehet számomra, ha egyszer eljön az idő, amikor egészen át tudom
adni raagamas a gondolatok e világának. Kedves és váratlan ajándék. Igaz! tulaj
donképpen nem is köszöntem meg a gyönyörű ajándékodat. Milyen sikere van Hei
degger könyvének a filozófusok közt? üdvözöld őt is nevemben, ha még emlékezik
rám." (1927. december vége.)

Heideggernek Babits, a filozófus iránti érdeklődése odáig ment, hogy Szilasi le
fordította neki azt a hosszú, értékes tanulmányát,' amelyet Az írástudók árulásárÓl
írt él', Tolsztoj emlékének ajánlt. "Heidegger míndíg érdeklődik utánatok - írja Tö
rök Sophie-nak -, s nagyon szeretné Míhályt viszontlátni. Nagyon jól megy dolga,
abszolút boldog és megelégedett és rendkívül nagy sikerei vannak. A napokban aq
ki megint egy könyvet Kantról. Igen élénken részt vett az írástudó eszmecserében.
Lefordítottam neki Míska cikkét s a magamét is."

Szilasi Heídeggeren kívül Husserllel van nagyon jóban. Hetvenedik születésnap
jára a Nyugatba ír róla nagy tanulmányt. Ezt 1929. július 24-én küldi el Babits
nak : "Szeretném, ha a Nyugatban megjelenhetne, egyrészt mert HusserI igen örülne
neki, másrészt mert remélem népszerűsítenékissé nálunk is a fenomenológiát s eset
leg az ifjúságnak kedvet csinál Husserl és Heidegger tanulmányozásához."

Babits nyomtatásban sohasem idézte Heídeggert, de föntebbi írásbeli nyilatko
zata így is értékes dokumentuma az egzisztencíaltzmus iránti érdeklődésének. Szi
lasiék Hitler uralomra jutásakor elhagyták Németországot és 1947-ig Svájcban éltek.
Babits itt látogatta meg őket többször is. Heideggerrel való további személyes talál
kozásának nyoma nincs. A 30-as években azonban racíonalísta-humanísta hitvallá
sainak egész sorozatát írta. Ezekben burkoltan az egzísztencíalízmust is támadta.
Erdemes lenne ezeket az írásait fölülvizsgálni és összegyűjteni.

GAL ISTVÁN

Pieta

Anyja érte jött. Féltve fiát hívta.
menjen vele -

"Ezek anyám, s társaim a sírban!"
igy ieteie,

s tanítványaira mutatott.
Peckesen álltak. mint a kócsagok.

Mikor a kereszt ott meredezett fel
(- lókoponya-mell, kóc, katáng-kezekkel):

a tanítványok szétrebbenvek ritmgva.
Csak egy van ott,

s anyja, kit a tanítványokban bízva
megtagadott:

áll szárcsa-jélénken, - "Im anyád!"
most ő köti le minden gondolatát.

Anyja ve Zél'li a Halálon át,
fogva kezét.

Hét kard-s.ztírta-szívŰ nyert glóriát.
A su/es ég

lett trónja, s ott azúr köpenyben ül,
s ölében fiát tartja időtlenül.

JÁNOSY ISTVÁN
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