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Ha meg kellene rajzolnom a bennünket 1981-ben elhagyott Gyer
gyai Albert portréját, s hozzá legelőbb megkeresnem legjellegzete
sebb vonásait, akkor talán azzal kezdeném: úgy távozott a földi
létből, ahogyan megérkezett, nem volt semmije. Sem öröklakása,
sem nyaralója, sem autója, sem aranya, sem műtárgyai.

Korszerűtlen ember volt Gyergyai Albert abban a korban, mely
nemcsak a birtoklás, hanem elsősorban a tárgyak birtoklásának a
bűvöletében élt. Mindig beérte annyival, amennyi biztosította meg
szokott életmódját, s az adott korszak körülményei közt elérhető

legteljesebb függetlenségét.

Nem mintha aszketikus lett volna, csak éppen más érdekelte.
Szeretett enni, szeretett utazni, szeretett barátaival s mindazokkal,
akiket szívébe fogadott, együtt lenni. De leginkább szeretett talán
az emberi szellem igazi teljesítményeivel - a nagy művekkel 
találkozni, s azután e műveket, legfőképpen az irodalmat, a maga
módján hozzánk, felénk közvetíteni.

Korunk emberétől eltérően, jobban szeretett adni, mint kapni,
magánéletében éppúgy, mint tanítványai közt, az Eötvös Kollégi
umban s később az egyetemen éppúgy, mint az irodalomban.

Egyetlen vonását próbáltam eddig felrajzolni a Gyergyai-port
rénak, s máris elfog a kétely. Hiszen éppen őtőle tudjuk, az általa
fáradhatatlanul közvetített s olykor 20. századi Divina Comme
diának minősített Marcel Proustból. hogy egy új helyzet vagy a
nézőpont módosulása milyen hatalmasat változtathat egy állan
dónak és változtathatatlannak hitt arcképen. De személyes emlé
keim és nagyon sok - tanítványaitól és barátaitól származó 
történet mégiscsak arra utal, hogy a Gyergyai-portrénak ez az
evangéliumi vonása nemcsak a legfontosabbak közül való, de bi
zonyosan hitelesnek is tekinthető. Csak egyetlen példát. Hogy
Gyergyai Albert szó szerint értelmezte a Hegyi beszédnek a felső

ruha adományozására való intelmét, azt egy szegény sorsú, Már
vány utcai tanítványának (a később szigligeti gondnokként a ma
gyar irodalomtörténetbe bevonult Harsányi Károlynak) a törté
nete bizonyítja, akire Gyergyai franciaórája kellős közepén "ru
házta rá", a szó eredeti értelmében, saját pulóverét.

A történeteknek se szeri se száma. De talán éppoly fontos e
gesztusok szellemi megalapozása, amelyhez a Babits-Gyergyai
kapcsolat, pontosabban Gyergyai Albertnak Babits Mihályhoz va
ló viszonya adja meg a magyarázatot.
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Gyergyainak hét írása foglalkozik Babitscsal, s ez a szám bizo
nyosan jóval nagyobb volna, ha naplója nem veszett volna oda
1944-ben lebombázott Logodi utcai lakásában. Személyes talalko
zásaikról is szó esik röviden eme írások némelyikében, de erről

vannak más forrásaink is, így például a Budapesten élt vagy járt
nyugatiak visszaemlékezései. Aurélien Sauvageot-t, az Eötvös
Kollégium lektorát éppúgy, mint a negyedszázadon át, 1924-től

1949-ig Budapesten élt Francois Gachot-t Gyergyai vezette be a
húszas évek elején a Nyugat íróinak s legelsősorban Babits Mi
hálynak a körébe.

A francia svájci Denis de Rougemont egy nyári vasárnapon
Esztergomban tett látogatásról számol be a Paysan du Danube CÍ

mű könyvében (a költő az esztergomi strand medencéjében fo
gadja vendégeit, s jöttükre, mint Rougemont írja, tritonként emel
kedik ki a vízből), s többször emlékezik a Kollégium akkori angol
lektora, Vernon Duckworth-Backer is, két jó barátja, Babits és
Gyergyai kapcsolatáról.

E találkozások egyikének köszönhető Babits első francia meg
jelenése/ a Sauvageot adaptálta 1930-as Timár Virgil fia. Babitsnak
ez a műve köztudomásulag kulcsregény, a paptanár főhős mintá
ja maga a regényíró, a tanítványé pedig Babits hajdani gimnáziu
mi tanítványa, Komjáthy Aladár. Babitsnak, tudj uk, édesgyerme
ke nem volt, csak egy fogadott lánya, a verseiben is sokszor em
legetett Ildikó. De hogy mennyire vágyott gyermekre, legalábbis
lelki gyermekre, azt épp a Timár Virgil fia illusztrálja, a magányos
és magának való paptanár apai érzelmeinek felébredése.

"Mon cher fils"/ így szólítja meg Babits 1909-ben Komjáthy
Aladárt egy Assisiból küldött képeslapon, s azután avval folytat
ja/ hogy majd maga vezeti be a rákövetkező nyáron Itália szépsé
geibe. Ugyanúgy, ahogyan Tunár Virgil vágyik bevezetni tanítvá
nyát/ Wágner Pistát. De Komjáthy Aladár nem az egyedüli fia Ba
bits Mihálynak. Akár ő maga választotta az apaszerepet, akár a
fiatalok legjobbjai választották őt/ ki-ki a maga módján, apjuknak,
a húszas évek szellemi Magyarországának egyik fontos tényezője,

Babits, az apa. Hadd emlékeztessek Szabó Lőrincre, akinek szál
lást is adott a Reviczky utcában, s aki éppoly freudi stílusban
szakított vele, mint néhány évvel később Németh László.

Illyés Gyula viszont hűséges maradt- a tőle látszólag oly külön
böző Babitshoz, mint ahogyan hűséges volt hozzá, egészen más
módon a Babits körébe 1921-be bekerült Gyergyai Albert is.

Gyergyai írásaiban inkább csak megtűrtnek mondja magát, de
az említett források bensőséges kapcsolatra utalnak, mint aho
gyan arra azok a történetek is, amelyeket tőle saját magam hallot
tam. S arra a Baumgarten-díjazások is, amelyekről Babits mindig
teljesen maga, az ellenvéleményekkel nemigen törődve döntött.

Gyergyai Albert kétszer kapott Baumgarten-évdíjat, 1933-ban
és 1937-ben; előbb Erdélyi József, Illyés Gyula, Szép Emő, Tamási
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Szabó Lőrinccel együtt. Esszéista rajta kívül csak Schöpflin Ala
dár és Halász Gábor részesült kétszeri kitüntetésben.

De elsősorban nem erről kívánok szólni, hanem inkább szel
lemi kapcsolatukról, Babitsnak Gyergyait mélyen, nemcsak írásai
ban, hanem életében is determináló világlátásáról. amely a kette
jük kapcsolatán túlmutató tanulságokat is kínál.

Gyergyai Albert, akit Osvát Ernő a "Nyugat franciájának" ne
vezett, Svájcból hazaérkezése után a nagy nemzedékhez tartozó
Laczkó Gézát szorította ki a folyóiratnak e rendkívül fontos, bár
csak virtuális posztjáról. A franciákról írt tehát elsősorban a Nyu
gatba, s természetszerűleg a francia irodalomból kerültek ki bál
ványai már ekkor, de mindvégig Flaubert és Proust.

Vezérlő csillagai, mondhatnám inkább, mert Gyergyainál nemi
gen válik el egymástól élet és irodalom. Innen kell tekintenünk
hát a harmadik vezérlő csillag, Babits Mihály szerepét. Hogy mi
vonzotta a leginkább e három nagy alkotóban? Elaubert-nél bizo
nyosan a hallatlan művészi igényesség, a formai tökély, melynek
titka évtizedeken át foglalkoztatta Gyergyait, aki míg utazni tu
dott, szinte minden esztendőben eltöltött néhány hetet Flaubert
városában, Rouenban. Proustnál alighanem az a nagy találmány
vonzotta, hogy az élet megoldása maga a művészet, a művészeté

pedig az emlékezésben visszatérő élet. És hogy Babitsban mi
vonzza annyira, azt elmondotta nagyon pontosan, egy arra töké
letesen süket, a babitsi értékrenddel ellentétes korban, 1961-ben,
egy előadásában. Érdemes idézni. "Ha azt mondom, Babits volt
korának legnemesebb költője, tudom, az ilyen apodiktikus mon
dat ámyalásra és magyarázatra szorul. Itt nem Babits költői nagy
ságáról, hanem inkább egy bizonyos etikai magatartásról van szó
(...) Ó mutatott fényes példát - folytatja Gyergyai - a formai, a
tartalmi, az erkölcsi műgondra és egyensúlyra." Azután felsorol
még néhány hivatkozásai pontot, Bartókot, Kölcsey t, Vörös
martyt, Arany Jánost, megjelölve ezzel, miféle "csillagsorban" he
lyezi el az apjául választott Babitsot.

Ami nem jelent kritikátlan rajongást. Írásaiban itt-ott Gyergyai
fenntartásokat is hangoztat, amire megkapta többször is Babitstól
a tüskés választ, hol közvetlenül, hol némi késéssel.

Az Európai irodalom története körüli nézeteltérésük nem jelentős.

Gyergyai két kifogására a hiperérzékeny Babits megsértődik, és
szurkálásokkal válaszol.

Élesebb nézeteltérésük Illyés Gyulának a Nyugatban közzétett
tanulmánya, a Katolikus költészet nyomán támadt. Illyés szerint
papköltő jó költő nem lehet, költészet és vallásosság összeegyez
tethetetlen. Ennek Gyergyai ellentmond, Babits pedig, aki több
ször is visszatér e vitára Könyvről könyvre című sorozatában, ár
nyaltabb álláspontra helyezkedik: elismeri a katolikus költészet
lehetőségét, de hozzáteszi, hogy nagy költő csak szabad szellem
lehet. Gyergyainak egy megjegyzésére, mely épp ezt a kérdést fe-
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szegeti, roppant ingerülten reagál. Holott Gyergyai Albert, mint
látni fogjuk, tulajdonképpen a maga Babits-képét szegezi szembe
Babitsnak az EgyJuiz és irodalom című jegyzetében elmondottakkal.

Milyennek látja hát Gyergyai Babits Mihályt? A rendelkezé
sünkre álló írásokból a kép eléggé egyöntetűen megrajzolható,
ugyanis az évtizedek során Gyergyai Albert felfogása nem válto
zott; első, 1931-es írásában ugyanazok a gondolatok jelennek
meg, csak éppen más megközelítésben s persze más megfogalmazás
ban, mint 1%1-es Emlékezésében. Babitsnál, így Gyergyai, élet és költé
szet nem választható el egymástól: "puritán, szinte papos lénye", sze
retetszomja, "bámulatos, eltökélt becsvágya" csakis költő voltából ért
hető meg, mint ahogyan költészete viszont teljes lényéből. mert irodal
mi tevékenysége "nem hiúság volt nála, hanem létkérdés".

Babits, Gyergyai felfogása szerint, a forma és az erkölcs embe
re. A legmagasabb igényű formáé s a legmagasabb igényű erköl
csé, szembeszállva így századával, mely az igénytelenség kora.

Ilyen értelemben Babits korszerűtlen, "dacosan szemben áll
mindazzal, ami nem örök és autentikus", mert tudja, "nem szé
gyen egyedül állni, szemben akár az egész korral és csak ma
gunkhoz híven". Sőt, "az igaz gondolkodó ott kezd méltó lenni a
névre, mikor függetleníti magát korától". A modem kortól eltérő

en, mely a művészetet összetéveszti a sikerrel, s erkölcsi szem
pontból is kizárólag a látszattal törődik, a költő hisz "a céltalan
művészet érdemességében, a morál időtlenségében. mindabban,
amit a ma elvet, a holnap talán újra fellel".

Gyergyai Babits Mihálya tehát egyfelől - valahogy úgy, aho
gyan Babits maga Flaubert-ről mondja - "a tökéletesség meg
szállottja". Felfogása legtisztábban Az európai irodalom történeteből

olvasható ki. Arisztokratikus felfogás ez, amely szerint az iroda
lomban csakis a legmagasabbrendűeknek van helye, amely sze
rint az irodalom nem más, mint "nagy művek és nagy egyénisé
gek, melyek és akik kezet nyújtanak egymásnak a népek feje fö
lött". Következik mindebból, hogy a költő-esszéíró szemében nem
a modernizmus által diadalra vitt új, más szóval "nem az erede
tiség, hanem az egymásba fogózás a fontos".

A szervességnek, a tradíciókból és a tradíciókra építésnek ez az
igénye adja, hogy Babits, Gyergyai szavával, "forma egy formát
lanul széthulló világban", "eleven klasszicitás". Az igazi irodalom,
ebből következőleg, az antikvitás és a latin középkor, vagyis az
egyetemesség irodalma, amelynek a költő Babits "legigazibb folyta
tója".

Elitista, arisztokratikus felfogás ez, büszke és dacos reakció a
korra - Gyergyai itt 1961-ben a harmincas évekre tekint vissza.
"Amikor a közélet és s sajtó feneketlen züllésében az igazi iroda
lom fenyegetett hajóként ingott - ingott, de nem süllyedt el -,
Babits volt e hajó kormányosa (...) ő mutatott fényes példát a for
mai, a tartalmi, az erkölcsi műgondra és egyensúlyra."
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Az eddigiekből is nyilvánvaló, hogy a mindenségnek valamifé
le platonikus vagy keresztény felfogását írja le ekként Gyergyai
Albert, Ínint Babits Mihály jellemzőjét s a maga követendő min
táját. A költő - ezt az Amor Sanctussal kapcsolatban mondja 
folytonosan "a magány és a mindenség között" lebeg, s ő az, Ba
bits, "akinek révén mindannyiunkban feléledhet az égi dolgok ti
tokzatos nosztalgiája".

Gyergyai a keresztény költöt látja Babitsban, s itt a keresztény
ségre éppoly hangsúly esik, mint a költőlétre. Az irodalomtörté
netben az Újszövetséget az Ószövetség elé helyező Babitsot "a
fájdalom, a szenvedés inspirálja", másfelől olyan ember volt, aki
"nem kérte, hanem adta, tékozolta is a szeretetet". Legszembesző
kőbb vonása azonban mélyerkölcsössége, melyet Gyergyai Albert
a Babitsnál oly fontos, Az írástudók árulása című nagy tanul
mányában (vagy inkább vallomásában) központi helyet kapó
Kant-utalással jellemez. "Itt nem Babits költői nagyságáról, ha
nem inkább egy bizonyos etikai magatartásról van szó, arról a
valaha közhelynek érzett, de ma talán újnak ható kanti képről,

mely az embert a világegyetemben a feje felett a csillagos éggel s
szívében az erkölcsi törvénnyel ábrázolja(...) Kant erkölcsi szigo
rában Babits otthonosan lélegzett."

A kép, amelyre Gergyai utal, Babits szövegében háromszintű:

alul a föld, rajta a célja felé igyekvő ember, aki utat téveszt, ha
néha nem tekint föl és nem követi a csillagot. Babits és Gyergyai
számára nyilvánvalóan arról a csillagról van szó, amelyet a nap
keleti bölcsek megpillantanak s amely "előttük megy vala mind
addig, amíg odaérvén, megálla a hely fölött, ahol a gyermek va
la" (Mt 2,9). Igazság vagy erkölcsi imperativus, mindenesetre
Gyergyai Albert Babitsa a földön jár, de életét s cselekedeteit min
dig egy ideális értékrendnek veti alá.

Még egy, mindannyiunkat folyamatosan (s különösen ma) fog
lalkoztató kérdésben, nemzeti és egyetemes kapcsolatának kérdé
sében volt iránytűje Babits Mihály Gyergyainak. A kettő e nézet
szerint nem állítható szembe egymással, mert "a nemzetek feletti
egyetemes értékek" bajnoka egyúttal "magister Hungarorum" is,
"a legnagyobb magyar, másrészt a legpáratlanabb európai tanul
mányíró".

A tanulmányok, esszék, cikkek, emlékezések tulajdonképpen
egyetlen vallomás darabjai: amikor Babits Mihály portréját meg
rajzolja, Gyergyai Albert azt az értékrendet mutatja fel, amely
mintájává lett s ekként működését és életét nagyban meghatároz
ta. Babits-kultusza, melyet én is ajándékba kaptam tőle, így a
Gyergyai-jelenség lényegét fejezi ki s egyben válasz, ma is érvé
nyes válasz, a születése és halála közt eltelt rettenetes évtizedek
kihívásaira.
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