
A fiatal Babits Mihály költészete a hiteles, helyes életvezetés megtalálásának, megszervezésének igényével indul. 

Korai kötetei helyzetdalok tömegét tartalmazzák, hősökkel, legendás személyiségekkel, ismert élő és elhalt 

személyekkel próbál azonosulni az elfogadható emberi magatartás változatainak nyugtalan, izgatott keresése során. 

Életérzésekkel, léthelyzetekkel, korszakokkal, korstílusokkal, lélektípusokkal, lélekállapotokkal, a kedélyvilág és 

gondolatvilág szokatlanabb és rejtettebb részleteivel ismerkedik, személyes esélyeinek minél szélesebb és alaposabb 

átgondolása érdekében. Erősen távolságtartó, különféle kultúrkörök köntöseibe beöltöztetett költészet ez, s nem 

vallomásos, személyes, intim poézis… Izzóbbá, forróbbá, a fölfedező természetű, a létezési lehetőségek bőségén 

örvendő, reneszánsz attitűd átélése nyomán válik igazán. Ám e hőfok, e hevület is hűlni kezd hamarosan, a költő a 

nagy szélességgel átfogott emberi életlehetőségeket is elégedetlenül szemléli nemsokára, mivel valamennyi 

magatartásváltozatot erősen megérinti az emberi élet és emberi erőfeszítések abszurditásának problémája... 

Abszolút természetű, mindig és mindenütt eltörölhetetlenül érvényes, cáfolhatatlanul igaz, az abszurditást 

mindenestől megszüntető szemléleti rendszerre szeretne voltaképpen rátalálni, s ennek alapján szervezni meg az 

életét. Abszolútumra törő, különös kísérletekbe kezd bele, a kozmikussá növesztett személyiség, majd az 

alakváltoztató személyiség szemléletét, világát próbálja meg átélni és megeleveníteni, ám ezekről a ritka 

személyiségváltozatokról is kiderül, hogy csupán néhány részterületen igazán ellenállóak az abszurditás élményével 

szemben. A hibátlan hitelességre, tökéletes helyességre hősiesen törekedni próbáló emberi magatartás nem nyu-

godhat meg az abszurditás emberellenes uralmában. Megszüntetése módjának megtalálásával évekig próbálkozik 

még a költő. . . Sorozatos, keserű kudarcoknak kell következniük, hogy Babits, a küzdelem további vállalásától, az 

abszurditáson való szüntelen vívódástól végül is elhúzódjon és megváltoztassa magatartását. A fordulat lényege, 

hogy a hosszan tartó bizonytalanságon, kételkedésen, a helyenként fölerősödő félelmeken túllépve bizalommal kezd 

közelíteni a létegészhez, föltételezni kívánja, hogy a maradéktalanul át nem gondolható, át nem érezhető világegész 

végül is pozitív jellegű. A humánus képességek köréből tulajdonképpen a hit az egyetlen, amely maradéktalanul 

elfogadtathatja ezt az emberrel, minden más emberi eszköz és erő, így értelem, elemzőképesség, intuíció stb. 

alkalmatlannak mutatkozik erre, s inkább csak ellenvetéseket, nehézségeket eredményezhet. Hinni kezdi hát, hogy a 

tágabb világegész értékes, érdemes jelenség, s valamennyi jellemzője, még az abszurd jellemzők működése is 

megbecsülendő jellegzetesség. 

Transzcendens filozófiák, vallások gondolatmeneteinek részletes ismerete mindenképpen segíti az ide vezető útján. Szemléletváltozása párhuzamot 

mutat például az ún. skolasztikus istenelfogadás eljárásainak egyikévei Credo, quia absurdum. Mert lehetetlen, hát hiszem. Mert lehetetlen bármiféle 

humánus képességgel belátnom, fölfognom, hát a hitet hívom, hogy elfogadhassam... Idézzük föl a költőt. HISZEK A VILÁGBAN, MERT ESZEM EL 

NEM ÉRI... HISZEM, HOGY ÉRDEMES A VILÁG ; ÉRDEMES SZERETNI IS... A VAK ERŐK IS HOZZÁTARTOZNAK AHHOZ A MINDEN ÉSZNÉL 

MAGASABB VALAMIHEZ, AMI A VILÁG, EZEK IS ÉRDEMES ERŐK, AMIBEN VÉGRE IS MEG KELL NYUGODNOM - A fordulatot tükröző Sziget és 

tenger c. verseskötet előszava. 

 
A költői hit és bizalom a hiteles, helyes létezésmód kialakítását is segíti voltaképpen, mivel átminősíti és száműzi az 
abszurditás egész problémáját. . . Ugyanez a hit kijelöli a helyes emberi magatartás alapelveit és alapeszméit az 
érdemes és pozitív világ működéséből származtatva. Mivel hitről, bizalomról van szó, az ember racionális 
eszközeinek vitázó, ellenkező megnyilvánulásai ezekkel az eszmékkel szemben is eleve eredménytelenségre vannak 
Ítélve. HISZEK ABBAN, HOGY ÉLNI ÉRDEMES. . . HISZEK A TESTVÉRISÉGBEN... HISZEK AZ IGAZSÁGBAN... 
HISZEK A MŰVÉSZETBEN. . . HISZEK A LÉLEKBEN, MELY SZERETI A VILÁGOT.. . HA ÉRDEMES A VILÁG, 
ÉRDEMES MÁSOLNI, ÉRDEMES A FANTÁZIÁNAK FOLYTATNI IS, HISZEK AZ ALKOTÁSBAN.. . HISZEK A 
MUNKÁBAN. . . HISZEK A BÉKÉBEN... HISZEK A HARMÓNIÁBAN, MELYRE VÁGY A LÉLEK. . . HISZEK AZ 
EMBERBEN - A Sziget és tenger c. verseskötet előszava. Az emberi élet archaikus értékei és eszményei jutnak itt 
végül is megfellebbezhetetlen szerephez... A fölfoghatatlan, titokzatos tartalmú, transzcendens, de hite segítségével 
pozitívnak minősített világ és az egyszerű, ismerős, józan céloknak élő mindennapi ember elvállalása adja meg az 
alaphangját innentől számítva a meghiggadó, megnyugvó, révébe érkező poézisnek. Ez teszi lehetővé később, hogy 
válságos és súlyos pillanatokban minden metafizikát és elméletet mellőzve, még az egészen minimális emberi 
értékekért is szót emeljen, cselekedjen… 

Babits költészetében lényegesen összetettebben és szövevényesebben jelennek meg ezek a gondolatok, itt csupán a szemléletváltozás centrális 

vonulatát igyekeztünk idézni. Más természetű, további területeket is bejáró dolgozatban ki lehetne térni a költő világképének számos érdekes 

részletére, így a pozitív világgal szembeni emberi ellenállás indokolt változataira, az emberi önállóság problémáira például. Ki lehetne fejteni, hogy a 

fölmérhetetlen, transzcendens tartalomhoz kötődő hit tágabb körén belül a költő katolikus hite miféle alárendelődésben és milyen szereppel 

érvényesül, majd miképpen változik, módosul ez a szerep az életút során. E kérdéskörök azonban vállalkozásunktól, egy miniatűr portré 

elkészítésétől, már messzire esnek. 


