
Szabó Lörincné

BABITSRA EMLÉKEZVE

Mihály halála sokkal jobban megrázott, mint ahogyan magam is vártam. Sokkal régebben
eltemettem én őt a magam életében. Azt hittem, testi elmúlása már nem hathat rám olyan
nagy erővel. Azóta, hogy elment közülünk. nagyon sokat, szinte szünet nélkül visszajár lel
kembe az a múlt, amit közösen éltünk meg. Közösen,négyesben.

Eszembe jut megismerkedésünk. Még egyedül éltem akkor, magányos fiatalasszony, ők

jöttek át hozzám először, ismeretlenül. Korábban jöttek, mint ahogy számítottam, s várni
uk kellett a szomszéd szobában, míg én felöltöztem. Elöször a csukott ajtón figyeltem a
hangjukat, ízlelgettem magamban, hogy milyen emberek is lehetnek. Nagyon gyorsan, na
gyon jóban voltunk egymással. Ilonka* akkoriban még eléggé egyedül volt, írók feleségei
nem vették be maguk közé 'rögtön. Én azonban teljesen, rögtön elfogadtam őt, megszerét
tem.

Már ebben az időben is négyen voltunk együtt igen sokat, később pedig, amikor én Sza
bó Lőrincné lettem, még többet.

Nem múlhat el karácsony még ma sem anélkül, hogy nekem eszembe ne jusson, amit
együtt töltöttünk. Évekig nagyon együtt éltünk, nagyon tudtunk egymásról mindent, mint
ha egy család lettünk volna. Mai eszemmel tudom, hogy felnőtt ember nem vállalna annyi
mindent, mint amiket én tudtam vállalni ebben a barátságban s ezzel a barátsággal kapcso
latban, de akkor még nagyon fiatal voltam, nagyon tiszta, nagyon hívő.

Ma sem tudok visszagondolni másképp, mint könnyes szémrnel s csak sajnálni tudom,
hogy olyan méíységes kapcsok, amilyenek a mieink voltak, szét tudnak válni. Szétszakadni
nem hiszem hogy tudnak, mert én ma is azt hiszem, hogy ha az ember valakit nagyon szere
tett - főleg barátságra értem ezt, nem szerelemre -, az soha meg nem szünik. Eltávolodtunk
egymástól, de el nem szakadtunk. Idegbajnak tudom csak érezni, hogy kénytelenek voltunk
már hosszú évek óta úgy élni, hogy nem érintkeztünk egymással.

Mindig azt éreztem és érzem még ma is, hogy ha egyszer le tudtunk volna ülni négyen
úgy, hogy meg akarjuk egymást érteni, látni akarjuk egymást teljes valóságban, akkor meg
javult volna minden. De ilyesmit nem lehet megtenni. mert rosszak az idegeink, félünk min
den izgalomtól, félünk a csalódástól. félünk a meg nem értéstöl, Ülve maradtunk mind a
négyen és hagytuk, hogy múljék az idő, végezze a maga romboló munkájat bennünk; vigyen
egymástól még messzebbre, mint ahol éppen álltunk és tegyen mindent jóvátehetetlenné.

Nagyon fájt még nekem külön az is, hogy ez a két ember, akik tehetségűknél,kultúrájuk
nál fogva szinte egymásnak teremtödtek, nem barátkozhatnak. Lőrincnek örök fájdalma
marad az elveszített Babits, s én hiszem, hogy minden látszat ellenére, Mihálynak is örök
fájdalma volt Lőrinc elvesztése. Az élő írók közt e két ember érthette volna meg legjobban
egymást, ezt én szentül hiszem.

Mihály túlérzékenysége s az a tulajdonsága, hogy nagyon könnyen értett félre mindent,
Lőrincnek viszont túlzott fiatalsága, vagyis éretlensége, sok apró összeütközést teremtett.
Igaz, hogy ezek mindig rendbe jöttek. Azt hiszem, Ilonka lehetett az, aki végül, illetve las
san-lassan azt láttatta be Mihállyal, hogy saját kímélése érdekében ne érintkezzünk egy
mással. A szétválás komoly, látható oka Mihálynak egy a Nyugatban megjelent cikke volt.
Ennek az előzménye örök titok marad számomra. A cikket Mihály már megírta, leadta,
másnap 'már a lakásunkon volt a Nyugat, és este még egyszer kibeszélgettük magunkat ná
luk s igen jószívvel lelkünkben, szeretettel irántuk mentünk haza saját lakásunkba. Egy szó-

*Tanner Ilonáról - In» Ilc'\ eu Török Sophie-ról -, Babits feleségérőlvan szó. - Szabó Lőrincné 1943
végén rögzítette itt közölt emlékeit.
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val sem említették például akkor este, hogy Lőrinc ellen írt Mihály valamit. Beszélgetések,
magyarázgatások ... Mi asszonyok mindegyikünk védte a saját férjét, mert annak az oldalát
tisztábban, világosabban láthatta. Én mint mindig, talán túlzottan is, meg akartam érteni a
másik oldalt is, magyaráztam magamnak is, a férjemnek is. Rendezni azonban már ezt a
dolgot, azt, ami tulajdonképpen e mögött volt, ami kiválthatta. nem lehetett. Itt váltunk szét
testileg egymástól, de azt hiszem a szétválás 'lélekben már régebben kezdődhetett; ugyan
akkor hiszem, hogy soha teljesen meg nem történt.

Az ember sok olyen pofont kap az életben, hogy nem tudhat természetes lenni. Mihály
halála után úgy szerettem volna elszaladni Ilonkához rögtön, megölelni, megcsókolni. Lega
lább írni akartam neki s végül még e percig sem tettem meg. Mert visszatart az, hogy nem
láthatok a lelkébe, nem tudhatom, hogy ő milyen szívvel gondol rám, hogy' esne, hogy éve
kig nem voltam nála, most a fájdalmában odamegyek. Hátha naivság bennem az egész érze
lern s csak bennem volt minden szeretet, s bennük mégsem. Akkor pedig csak visszautasí
tás lehetne a részem. Így maradtam újra itthon.

Mikor évek múlva egyszer a sors elvetett bennünket is Esztergomba - valamilyen elő

adással kapcsolatban -, ahol Lőrinc is, Babitsék is szerepeltek, utána meghívtak bennünket
is magukhoz. Ott éreztem egészen határozottan, hogy az útjaink teljesen kétfelé ágaztak
azóta, hogynem találkoztunk, s hogy mindenféle dologban rettentő különbségek álltak kö
zénk. Ekkor kezdtem eltemetni a magam számára Babitsékat komolyan. Azóta ésszel vissza
húzódtam tőlük, pedig ugyanakkor szerettem volna beszélni és őket is beszéltetni. Mind a
négyen tele voltunk gátlással, azért az együttlétünk - a kimondatlan szavaktól terhes leve
gőben - csak izgalmat szerezhetett nekünk mindnyájunknak. Ettől pedig Mihályt elsősor

ban, de mindegyiküket külön-külön is kímélni kellett.
Hogy Mihály tulajdonképpen nagyon értette Lörincet, bizonyítja az, hogy mikor Lőrinc a

Mihály verseskönyvének megjelenése után egy fél évvel kiadta azt a hozzáírt verset. Mihály
rögtön megértette, hogy neki szólt s sorozatos telefonkereséseket végzett, míg Lőrincet

elérte s beszélhetett vele s megmondhatta neki, hogy jólesett. Ilyenkor fellángolt bennünk
a cselekvési vágy, a rendezési vágy, de jött a józan ész, s lehiggasztott újra mindent.

Mikor az ember még gyerek, elképzeli magának a szerelrnet valamilyennek, a házasságot
valamilyennek. a barátságot valamilyennek. Többnyire rosszul képzeli el, az élet kegyetlen,
minden szép álmot összetör. Ez a négyes barátság az életemben egy ideig tényleg olyan
volt, amilyennek csak gyerekfejjel lehetett megálmodni. Nem tartott sokáig, de nagyon szép
volt. Tiszta volt, becsületes, felolvadó. Hiszem, hogy sem ők; sem mi még egyszer megál
modni sem tudnánk olyannak, amilyen volt az életben.

Mikor Mihály legelőször v.olt komoly beteg, még nagyon jóban voltunk. Még most is a
torkomban érzem verni a szívemet éppúgy, mint akkor, ha visszaidézem életünknek ezt a
szakaszát. Közel voltunk akkoriban egymáshoz, folyton átrohangáltunk rettentő- izgalom
mal. Hála istennek, akkor meggyógyult. Akkor még az én apám élt, ő is izgult Mihályért. Ak
kor még ők is szerettek bennünket és "Mikes bácsit" is.
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1943. november 26-án volt Lőrincnek Babits-előadása a Baumgarten-székházban, Babits
60-ik születésnapján. Ezen az estén újra felfedezték, hogy milyen nagy író. Babitsné elöre is
olvasta ezt a tanulmányt. Tizenöt percnyinek kellett volna lennie, de harmincöt percesre
sikerült megírni. Lőrinc felajánlotta, hogylerövidíti az egészet, kihagy belöle. hogy ne lépje
túl az időt, de Babitsné szuggerálására Basch és a többiek kérték, hogy csak olvassa fel az
egészet.

Az elnöki bevezetö után Simonffy Margot szavalta Ilonka versét Mihály születésnapjára.
Azután Lőrinc következett. A közönség a legnagyobb türelemmel hallgatta végig. Basch úgy
tapsolt, mint egy bolond, a tenyereit magasra csapkodta össze. Ezután jött még néhány fel
olvasás, de látszott, hogy senki sem tud úgy figyelni többé, mint ahogy kellene, mert messze
alul maradt mindegyik. Elöadás után Illyés Gyuszi, Basch, Illés Endre mind azt mondogat
ták, hogy Lőrinc leggyönyörűbb tanulmánya.

Reggeltől estig keresték Lőrincet az emberek és gratuláltak, lelkendeztek. Cs. Szabó beál
lított a Magyarország szerkesztöségébe, délben, s magától szóvá tette a tegnapi estét. "Gran
diózus volt Lőrinc tegnapi elöadása" - mondta a többieknek, akik úgyszólván még semmit
sem tudtak a dologról -, .xxiaszögezte a hallgatókat az első öt perc után, láttam, hallottam,
hogyan reagáltak rá elképedve az emberek. Illyés Gyula nagyszerűnek találta, Örley egé
szen támolygott töle és egyik ámulatból a másikba esett. Volt valami ellenzék is, inferioris
elemekből, de ezeket lehengerelte az előadás ... Lőrinc előadása tartalomban, beállításban,_
árnyalatokban - folytatta Cs. Szabó - tüneményes volt, rendkívüli ellentéteket hidalt át;
sokan már az ő előadása után elmentek, mondván, hogy nem akarják elrontani az élményü
ket: ez után már nincs mit mondani .. ."

Pár nappal később: az Esti Kurirban Balassi Menyhárt álnéven, amely Fenyő Miksát fedi,
ez a régi Nyugatos vezér foglalkozott az esettel és teljes magasztalással írt Lőrinc tanulmá
nyáról, melyet .magisztrális't-nak minösített.

l)()KUMENTUM

BABITS MIHÁLY KIADATLAN VERSE

Lehetett Babitsnak az evangéliumok alapján is, vagy későbbi legendákból.jgnosztikus ira
tokból, apokrifiákból és az igen kiterjedt ikonográfiából is bőven forrása, méghozzá megle
hetősen szabadon kezelhete forrása az itt közölt vershez. S erre a szabadon kezelhetöségre a
költő nagyon is rá volt utalva. Hiszen Babits szuverén mádon él a bibliai motívumokkal, s a
vers benső jelentése szervesen illeszkedik életművébe. Mert .Eros és a Megfeszített" - Az
európai irodalom története antik dekadenciától búcsúzó, s egyszersmind az ókeresztény
irodalmat bevezető fejezetének címe ez - olyan kettősséget jelentett az ő számára, amely
csaknem a kezdetektől végigkíséri pályáján. Gondolhatunk költeményei kőzűl az ifjúkori,
kötetbe szintén fel nem vett Raymond Lullius címu baliadájára (I. Magyar Nemzet, 1980.
április 27.), a Strófák a wartburgi dalnokversenyből verspárjára, a Vérivó leányok-ra; a Bak
hánslármá-ra, a Rejtvények második versére,a Mese a Dekameronból címú novellára, vagy 
fordítói munkásságát tekintve - az Erato és az Amor Sanctus - a költő alkatában végső

soron összetartozó kettős arculatára is. (Babits nevezi Az európai irodalom történeté-ben a
szent szeretet költészetét a vallás erotikájának, és ez - mint Amor Sanctus-tanulmányából is
kitűnik - nem pusztán metaforikus megfogalmazás.) És részben e kettősséghez tartozik
mélységes vonzalma Dante iránt, akinek általa fordított Isteni sziniáték-« kapcsán, már az
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