
Meg sem néznek, mert tűnt idők divatába öltözött
fiatal köved, és sem új, sem régi egyszeru köntösöd,
de az en szemeim, mint azok az igénytelen madarak,
szivesen pihennek meg párkányodon s tornyaid alatt,

és ezt lehelte beléd ő, s így: élsz te! s míg kapud előtt

újságot árulnak és "propagandát csinálnak" a nők,

szoknyás hadsereg. s feltűnik egy-egy fiatal paparc
(ó, kicsinyes élet! világ papjai! Ó, törpe harc!):

JELENITS ISTVÁN

Esztétikai katolicizmus?
(Széljegyzetek egy Babits-vershez)

Babits Mihályt többször megihlette a - valóságos vagy képzeletbeli <templom.
Templomos témájú versei közül egynek, a Strófák egy templomhoz címűnek pon
tosan föltüntette a keletkezési idejét is: 1918 tavaszán. Ez a költemény a Nyugat
1918. december l-i számában jelent meg, s a Nyugtalanság völgye címií kötetben
kapott végleges helyet. .

A vers hat négysoros strófából áll, egyenlőtlen. hosszúságú sorait páronként
rímek kapcsolják egymáshoz. Ezek a sorok talán Claudel jellegzetes verssorai
nak fegyelmezettebb, kopárabb magyar rokonai, hozzájuk hasonlók ez időben

Babitsnak több más versében is fölbukkannak. Mintha többnyire három, néha
két ritmikai egységre bomtanának, enyhe, meg-megszökő jambusi lejtésük miatt
Rába György jambusi soroknak mondja őket. A huszonnégy soron egyetlen mon
dat kígyózik végig, változatos mélységi tagolást biztosítva a versnek.

Az első szakasz nyugodt, meleg szavakkal fölidézi előttünk magát a temp
lomot:

A második strófát megszólítás indítja, aztán szerkezetismétlések, figura
etymologikák teszik ünnepélyessé:

mert szép vagy, ó templom! s aki alkotott, abbanhíven élt
egy régi élet, mely régen álmodott álmokból, s régen remélt
reményekből, s régen félt félelmekből kelt elő,

s lélekről lélekre száll maig, s lélekről lélekre nő!

A következő szakaszok már olyan szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hogy
lehetetlen volna külőn-külön idézni őket. A költő gyors kézzel fölidézi a temp
lom kapuja előtt zajló életet, meglepően indulatos szavakkal elutasítja a "világ
papjainak" prédikációját és imádságát, amelytől a templom falai hangosak, majd
megnyugszik magának a templomnak szemléletében. A kéttornyú épületet imád
kozó emberalakként állítja elénk, amely "elfordul" a költőt ingerlő földi indula
toktól, s görög, keresztény áhítatot fölényes biztonsággal egyesítve magasra eme
li imádkozó karjait meg a keresztet. Igazabb evangéliumot hirdet, mint a benne
hangoskodók:

és mikor azt mondják: Kereszténység és honszeretetl
keresztre feszítik újra Krisztust s a szeretetet;
és mikor azt imádkozzák, hogy: Győzelmet adj!
cinkos királynak csúfolják Azt, kinek temploma vagy:

te nyugodtan nyújtod a kék levegőbe tornyaidat,
mint két kart, mely elfordul innen s az égre mutat:
nem összetett kézzel imádkozol, hanem mint
a görög szobor, kitárt karral, mely az égnek int
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isteneket vágyva ölelni talán; - de tetód felett
mégis a kereszt tiszteletes jelét viseled, '
mely azt mondja: Béke a földön, ember! s ha harcolni kell,
az istenekkel harcolj, és hódíts, mint Izrael!

Babitsnak ezt a versét többen elemezték már, köztük elsősorban Rónay
György (Babits hite - Szemek, irék; irányok, Bp; 1970; 153-154) és Rába György
(Babits Mihály költészete, Bp., 1981; 552). Erdekes, egyikük sem vetette föl azt a
kérdést, vajon elképzelt templomról szól-e a költemény vagy valóságos, konkrét
épületről. A cím (Strófák egy templomhoz) s a nagyon konkrét leírás - nézetem
szerint - az utóbbit teszik valószínűvé. Sőt azt gondolom, hogy ha mindent latra
vetünk, meg is találhatjuk a vers "címzettjét". 1918cban Babits Mihály a Re
viczky-utcában lakott. Egykori lakásától néhány száz méternyire, a Krúdy utcá
ban emelkedik a Jézus Szíve templom, arra pontosan ráillenek a Strófák egy
templomhoz adatai. 1895-ben kezdték építeni, 1918-ban tehát valóban "fiatal"
épület volt. Stílasa "tűnt idők divatát" őrzi: román s gót jellegű. Két tornya van,
közülük elószökkenő homlokzatán kőkereszt emelkedik ("tetőd felett" - írja a
költő). .

A versben szereplő templom "meghatározása" jelentős segítséget nyújt a vers
értelmezéséhez. Rába György Babitsnak ebben a költeményében "a dogmákkal s
az egyházzal is szemben álló hitnek" főként Kanttól ihletett megfogalmazását lát
ta. Talán pontosabb volna azt mondaní, hogy Babits épp a dogmák és az egyház
nevében, amit a. fiatalon is ősi templom jelképez, egy olyan "mozgalom" ellen
emelt szót, amely Krisztust emlegeti ugyan, de tudva vagy tudatlan "csúfolja, ke
resztre feszíti" Azt (a nagybetű Babitsé!), akit emleget. A Jézus Szíve templom a
jezsuiták temploma volt, nyilvánvaló hát, hogya körülötte kavargó életben a köl
tő annak az "aktuális emberi érdekek szerint" szerveződő, "mozgalmi" katoli
cizmusnak megnyilvánulását látta, amelytől mindig elhatárolta magát. Többek
közt épp azért, mert nem tartotta eléggé mélyen katolikusnak. Ebben a kritikai
állásfoglalásban Babitsot nem Kant, hanem a .Jegkatolikusabb költő", Dante pél
dája vezette.

Tizenöt évvel később, épp a jezsuiták szellemi irányitása alatt álló Magyar
Kultúra esztétikai katolicizmusnak bélyegezte Babits kereszténységét. A költő a
Nyugat Könyvről könyvre rovatában reflektált erre a minősítésre. Hármas meg
különböztetéssel: "Az igazi katolicizmushoz . . . csak a gyóntatónak s Istennek
van köze; de ezenkívül is kétféle látható katolicizmus van a világ előtt. Az egyik
a külső, mondhatnám, politikai csoportosulás az egyház és gócai körül, aktuális,
emberi érdekek szerint ... De van egy másik látható formája is-a katolicizmus
nak, amit nehéz figyelmen kívül hagyni, kivált ha irodalomról esik szó: ~ katolí
kus kultúra. A katolikus szellem múltjával, kincseivel való átivódás ... Ugy gon
dolom, még mindig krisztusibb esztétakatolikusnak lenni, mint párt és politika
katolikusának, aktuális és földi célok szerint. Márta szorgoskodása talán hasz
nos lehet, de Mári-a a jobb részt választá."

"Babits és a kereszténység, Babits és a katolicizmus" viszonyáról nemrégiben
újra olvashattunk olyan ítéletet, amelyet legalább annyira méltatlannak, "szek
tás és felekezeti" szempontok szerint valónak éreztünk, mint az ötven évvel ez
előtti írást, amelyre "még maga a költő válaszolhatott. Most és itt nincs tere a po
lémiának; egyetlen költeményről akartam írni, s egyetlen prózai bekezdést idéz
tem, amely a költemény alapgondolatát kifejti.

Ezt viszont szándékkal tettem épp a Vigilia ünnepén. Azt gondolom ugyanis,
hogy a. Vigilia a katolikus kultúrának babitsi értelmezését s az ebből fakadó
"szolgálatot" vállalta ötven éve. Később Sík Sándor, Rónay György, Pilinszky
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János más-más szavakkal, de mindig ugyanerről beszélt. S a Vigilia akkor volt
igazán jó, akkor és annyiban töltötte be küldetését az Egyházban és a magyar
művelődésben, amikor és amennyiben valóban ennek a katolikus kultúrának
egyetemes tágassága és folytonossága, hűsége jellemezte. Mint az a "keresztény
~tílus", amely Agostonnál - Babits szerint - "beszivárog a nyelv pórusaiba, át
Issza a szavakat". Voltak s tán vannak is, akik sokallják, másfelől, akik kevesellik
ezt, akárcsak Babits "esztétikai katolicizmusát". Mégis azt hiszem, ha vár új fél
század erre a folyóiratra, ezen az úton kell továbbhaladnia.

POMOGÁTS BÉLA

Az írott szó hitele
Elsárgult papírlapok a kezemben, a Vigilia 1952-es, 1953-as füzeteit forgatom.

Több mint három évtizede találkoztam először velük, s ahogy bele-beleolvasok a
régi versekbe, tanulmányokba, a múltak ködéból lassan kibontakoznak a magam
diákkori élményei is. Piarista diák voltam akkor, még a régi Duna-parti épület- .
ben, ahol Péntek tanár úr matematikai levezetéseit olykor hajókürtök dallama
szakította meg, s az osztályterem ablakából az Erzsébet-híd folyóba szakadt rom
jait lehetett látni. 1952-t írtunk, gondolom, nem kell különösebben bizonygat
ni, hogy az egész országot elborító fagyos levegő milyen súlyosan nehezedett a
Duna-parti gimnáziumra. Igaz, mi akkori harmadikosok, keveset érzékeltünk eb
ből, mondhatni, túl voltunk a legnehezebb gyermeki tapasztalatokon, s taná
raink, akiket már általános iskolás korunkban megszerettünk, nemrégiben kap
ták vissza az iskolát: az 1949-ben szélnek eresztett osztály, Szemenyei tanár úr
osztálya, ha megfogyátkozva is, újra megtölthette a régi padokat. A gimnázium
mint kicsiny sziget állta a zord idő ostromát, s a körötte zajló veszedelmek kö
zött még némi bensőséges nyugalmat is tudott teremteni, Ezt a bensőségességet

nem védte látható 'hatalom, őrizte inkább valami nagyobb és titkos erő. A diák
életnek kedvderítő örömei voltak: vasárnaponként bejártuk a Pilis vagy a Bör
zsöny elhagyatott hegyi ösvényeit, vakációban biciklitúrára indultunk, az iskola
öreg ladikjaival kerültük meg a Szentendrei-szigetet; a gimnázium kosárlabda
csapata rendszeresen első lett a középiskolás bajnokságokon, a Vörösmarty
Onképzőkörben (pardon, akkor "irodalmi szakkörben") heves irodalmi viták
folytak, s a Maklári tanár úr vezetésével felvonuló énekkar időnkéntmegremeg
tette a piarista kápolna (ma: Egyetemi Színpad) falait. Természetesen a gimná
ziumban találkoztam először a Vigiliával is, azokkal a megsárgult füzetekkel,
amelyekbe most belelapozok.

A Vigilia félig-meddig piarista intézmény volt akkor (is), lévén főszerkesztője

Sík Sándor, akinek hagyományos tekintélye mcssze a rendház és a gimnázium
falain túl is érvényesülni tudott. Mellette a lapnak számos olyan munkatársa
volt, akit piarista diákként személyesen is ismerhettünk: Balanyi György, Albert
István tudós tanárok voltak; Rónay György franciát, a népzenével is foglalkozó
Mathia Károly (Ottlik egykori magyartanára a kőszegi katonaiskolában) éneket
tanított mint óraadó; Jelenits István, aki Tótfalusy István néven írt (igen szép)
verseket, éppen hogy leérettségizett, s a bölcsészkaron tanult. A Vigiliát tehát
illett ismerni, és csakhamar kiderült: érdemes olvasni. Es itt nem háríthatom el
kísértését annak, hogy emlékeztessek 1952-1953 országos irodalmi viszonyaira.
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