
teni a kettőt? Dersinek általában nem erőssé
ge a szerkesztés. Kivált a második és a negye
dik fejezetben nehéz tájékozódni-eligazodni, 
s ezért a lényeg kihüvelyezése sem könnyű. 
Mozaikszerűen komponál, túl sok hivalkodó 
alcímmel parcellázza szét a gondolatmenetet. 
Nemegyszer érezzük, hogy elegendő ok nélkül 
nyit új fejezetet (115., 137.). Ez a tördelő el
járás nagy fékezője a lendületnek. A felépítés 
más szempontból is esetlegesnek tetszik. 
Egyáltalán nem szükségszerű, hogy A Hét 
általános tudnivalóit a lappal foglalkozó ta
nulmány kellős közepén (207—210.) közölje a 
szerző, s kár volt a Fővárosi Lapok analízisé
vel zárni a Sajtó és irodalom a századvégen c. 
fejezetet. Jobban illett volna ez az orgánum 
— még napilapként is ! — a következő részbe. 
Ágai Adolf, Sipulusz és Kiss József életrajza is 
sután hat a nem neki való helyen. S feltétlenül 
szükséges e teljességre nem törő biográfiák 
minden részlete, pl. a Sipuluszról szóló családi 

KARDOS PÁL: BABITS MIHÁLY 

(A bibliográfiát összeállította: dr. Gottesmann 

Több, mint harminc évvel egyik legna
gyobb nemzeti klasszikusunk, Babits Mihály 
halála után, nem kevés várakozással tekint
hetett a szaktudomány művelője és a költőt 
szerető nagyközönség, megannyi részletpub
likáció, valamint Keresztury Dezső, Szauder 
József és Pók Lajos úttörő kezdeményezései 
után Kardos Pál vállalkozása, az első monog
rafikus igényű feldolgozás elébe. A szép kiállí
tású könyvtől — borítóján Rippl-Rónai is
mert Babits-portréjának színes reprodukció
jával, — méltán várhatta az olvasó irodalom
tudományunk súlyos adósságának törlesztését. 

1. A várakozást olykor lebilincselően izgal
mas olvasmányélmény követi, hatalmas tu
dásanyag, szívós kutatómunka megvesztegető 
eleganciával való átadása. Ez elsősorban azo
kat a fejezeteket jellemzi, amelyek a Babits 
munkássága mögött rejlő irodalmi és életrajzi 
háttérről szólnak. Tágabb értelemben ehhez 
kapcsolódik a költő gyermek- és ifjúkora, csa
ládja, neveltetése, a félárvaságra jutó és mind
inkább a humaniórák vonzásába kerülő pécsi 
gimnazista, és ami ma már közelebbről hatá
rozza meg a költőt, az egyetemi évek adatgaz
dag, színes leírása. Megismerjük Négyesy 
szemináriumát és három jeles poétajelöltje, 
elsősorban persze Babits eszményeit. Olvasha
tunk Aranyról szóló dolgozatáról, arról a köl
tőről, akiben teljes joggal fedezte föl, talán 
a dekadenset is, de bizonnyal !a modernet, és 
vázolta alakjával azt az ideáit, a fátyolozott 
lelkű költőt, akit majd önmagában kíván meg
valósítani. — Sajnáljuk azonban, hogy e leg
érdekesebb fejezetek olvastán is, akár a versek-
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legenda? Anekdoták, pletykák, jóízű törté
netkék gyakran szerepelnek Dersi könyvében. 
Nélkülözni tudtuk volna őket, épp a jobb 
kompozíció s a tudományos hitel érdekében. 

A szerző igényes és jó stiliszta. Módszerei 
azonban itt-ott egymást kizáró pólusok. Majd 
astatisztikát mozgósítja (155—57.), majd meg 
szépírói megjelenítéssel próbálkozik (167-68.). 
Stílustörést, disszonanciát érzünk ilyenkor. 

S végül a legnagyobb mulasztás: Dersi tel
jesen mellőzi A Hétben megizmosodó magyar 
szecesszió vizsgálatát. Kijelenti ugyan, hogy 
Kiss József lapja „Tudatosan vallja magát a 
szecesszió hívének" (189.), ám be is éri ezzel a 
nagyon ötletszerű megállapítással. Sem az új
ság külalakja, sem a munkatársak stílusa 
(folytathatnók!) nem ihleti elemzésre. Feltű
nő hiány ez, hisz a kutatás régtől egyetért 
abban, hogy a magyar szecesszió egyik leg
mozgékonyabb szalláscsinálója éppen A Hét 
volt. 

Lörinczy Huba 

Dóra) Bp. 1972. Gondolat K. 668 1. 

nél, ritkán kapunk előre- és visszautaló össze
függéseket! mint ahogy itt, a fátyolozott lelkü
letű költőnél sem, amely attitűdöt a Petőfi és 
Aranyról író Kardos oly szépen mutatja be, 
s amely egyik alapkérdése mindvégig a babitsi 
életműnek. 

A fiatal költő-tanár útját követve, egyre 
érdekesebbé válik az irodalmi háttér ábrázo
lása. Nagyon igaz Kardos megjegyzése, hogy 
a költő, bár sérelmezi Fogarasra helyezését, 
„Tomi"-t, de mikor az esetet egy ellenzéki lap 
kihasználná, helyreigazító cikket ad közre, 
nehogy őt pártcélokra használják fel. Ez — ol
vassuk — a későbbi Babitsra is jellemző lesz. 
Még izgalmasabb az az út, amelyet a pálya
kezdő költő a Nyugat felé megtett. Érdekes a 
szerző megvilágításában Babitsnak a folyó
irat iránti ambivalens érzése, a „vonzódás és 
viszolygás". £42—43.). Pedig a Nyugat vezetői 
intézték el Újpestre helyezését, miután füg
getlenségét megőrzendő, a katolikus tábor hí
vó szavának — mint később is — ellenállt. 
— Még több meglepetést tartogat Kardos a 
költő háborús évekbeli viszontagságainak fel
tárására. A Játszottam a kezével c. vers közre
adása utáni sajtóhadjárattal kapcsolatban 
megismerjük Dunántúli-Rákosi támadását: 
Babitsnak és a véle hasonszőrűeknek, (nyuga
tosoknak és szociáldemokratáknak) „A hátuk 
mögött egy nem kicsi tényező lappang: a sza
badkőművesség... e nyugatosok, a kiknek a 
szeretőjük kiskörme drágább száz királynál 
és lobogónál... a mi szabadkőműveseink által 
fentartott [sic !] lapnak elszánt védelme alatt 
állnak" (158.). És Dunántúli nem is adja an-



nál alább, mint hogy ezek a nyugatosok az 
antant szabadkőműveseinek közvetett ügy
nökei. — Ennyi hazafiúi harag hallatán persze 
az antiszemita front sem maradhatott tétlen. 
Mert kik is a Nyugat szellemi vezérei? Igno
tus, Fenyő és persze Osvát, s amint ők fütyül
nek, Ady, Babits, Móricz (hogy azt ne írjuk, 
a három becsapott „gój") akként táncol, az ő 
nemzeti színű szellemi bóvlijukkal megétetve 
a gyanútlan (úgy látszik, a náluk is gyanút
lanabb) magyart. 

Lehetne még az irodalomtörténeti háttér 
eseményeit tovább ismertetni. — A Tanács
köztársaság idejét felidézve, a Babits profesz-
szor úr egykori hallgatójaként megszólaló 
Kardos Pál nagyító alá veszi a költőnek a 
munkáshatalom bukása utáni megnyilatko
zásait, sok tényt helyesen mérlegelve, ám a 
legfontosabbat ki nem sarkítva. Azt, amit 
Sőtér István így fogalmazott meg: „Babits 
1919 után sem visszakozott — mert nem 
volt mitől visszakoznia." — A szerző bőveb
ben szól a Baumgarten-alapítványról, amely
nek egy kérdését, a József Attiláét külön tár
gyalja. Babitsot nem tudja a „megtagadott" 
díj miatt egészen fölmenteni. Ám Babits erre 
nincs is ráutalva. Címzettje volt ő ugyanis egy 
pamflet és egy verses támadás mellett két né
hány évvel későbbi egészen másfajta József 
Attila-versnek is... — Szól a könyv a költő sok 
árnyalatú kapcsolatairól a fiatal nemzedékkel, 
Szabó Lőrinccel, Illyéssel, Németh Lászlóval, 
valamint a szakításokról Szabóval, Némethtel, 
nemzedéktársai közül pedig Ignotussal és ké
sőbb Móriczcal. Megannyi — és legalábbis a 
Szabó Lőrinc és a Móricz dolga — még komoly 
hiátusokat is jelző, érdekes adat. De talán az 
eddigiekből is kiviláglik, hogy e fejezetek a 
könyv legsikerültebb részei, e helyeken a 
monográfia mint minőség, megvalósult. És 
ezt állapíthatjuk meg a prózaíró Babitsot 
bemutató értékelésekről is, mindenekelőtt 
legszebb, Babitsot leginkább mélységében 
megvilágító regényelemzéséről, a Tímár Virgil 
fiáról. 

2. Nem teljesült be azonban a monografi
kus feldolgozás igénye a költemények vizsgá
latában. Sajnos, a Babits költészete által 
annyira felkínált gondolatkörök helyett egy-
egy alfejezet csupán egy, jobb esetben néhány 
vers bemutatására szorítkozik. A legtöbb alfe
jezetcím szintén, ha külsődlegesen is, de ezt 
jelzi, egybeesvén egy-egy elszigetelten tárgyalt 
vers címével. így nem áll, nem állhat össze 
egységes kép, még a mozaik egységében sem. 
A gyakori részleges és igen ritka teljes eredmé
nyek, ti. az egy-egy vers feltárásából adódóak, 
elvesznek az összefüggések kötőelemeit erősen 
nélkülöző írás közepette. Nem, mintha Kar
dos Pál nem érzékelné összefüggéseiben a ba-
bitsi életműnek azt a metszetét, amelyet ily 
atomizáltán tár elénk. Ezt tanúsítja a Ki volt 
Babits? című, összegző fejezet. Egyik legtalá-
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Ióbb, bár feltehetően Török Sophie tanulmá
nyából eredő megállapításából idézünk: A má
sodik ének c. mesedráma „tárgya éppen az ihlet 
állandóságának vagy elmaradásának problé
mája..." Aranyhoz való ragaszkodását látja 
abban, hogy a mű formájával is „...érzékeltet
ni kívánta, mily közel rokona ő hunyt meste» 
rének abban a bonyolult érzésben, amely a 
megnyilatkozás vágyának és a költői szemé
remnek, a kétkedő önbecsülésnek és a büszke 
szerénységnek különös vegyüléke" (517.). Egy 
teljes monográfia épülhetett volna e ragyogó 
észrevételekre, költő és világ e dualizmusára. 
Olvassuk pedig mindezt, félezer oldalnyi, a 
versek feltárását illetően többnyire sziszifoszi 
munka után, amely közepette ez alapvető kér
désekről pusztán töredékes és összefüggések 
nélküli, egymásra sem vonatkoztatott felvilá
gosítást kapunk itt-ott. Babits valósághoz 
viszonyuló ambivalenciájáról pl. már az első 
kötet tárgyalásakor megemlékezik, de ez a 
monográfia perspektívájában csak A gólyaka
lifa felé mutat, nem pedig a Jónásig terjedő 
pálya egészére. — Jól felismeri a Shakespeare 
Viharát fordító költőnél a sziget-gondolat je
lentőségét, de jelzés sem történik a későbbi, 
elsősorban a Jónást már sok tekintetben előle
gező esztergomi versek irányába. Ahol pedig 
ezekről bővebben beszél, ott is az egyes mű
vek elszigeteltek maradnak. (Pl. A sziget nem 
elég magas, A gazda bekeríti házát.). Hasonló a 
helyzet a lélek mezítelenségének kérdésével. 
A Síremlék szerinte azért kulcsvers csupán, 
mert a költő megértésének nehézségét pédáz-
za. A lélek pőreségét azonban nem említi. 
És ahol fölveti is a kérdést (pl. Szobafestés, 
Psychoanalysis Christiana), ott sem sikerül a 
problémát az életmű egészében elhelyezni, ki
hagy olyan idevágó, fontos műveket, mint a 
Három angyal, A vetkőző lelkek és a Fáradtság, 
amely utóbbi későbbi említésekor észrevétlen 
marad a mezítelen lélek, ama „gyertyás kor
bácsos üngös penitencia szégyenkező és fájó 
hősisége", amely penitencia majd Jónás köny
vében teljesedik ki. 

Amint a fő eszmei vonulat nem hiánytalan, 
úgy az elszigetelt elemzések sem azok. Gyen
gébb és nem hangsúlyos versekből kerül ki sok 
helyütt az általános érvényűnek vélt követ
keztetés, és foglalkozik e művekkel gyakran 
a kelleténél többet, úgyhogy az elemzésekben 
(jelentős alkotásoknál is) a lényeges és lényeg
telent dolgok között sokszor hiányzik a disz
tinkció. Máskor pedig jelentős műveknél fu
kar az észrevételekkel. A korai versek közül 
pl. a Fekete ország és a Messze...messze... mint
ha csak egy elutasított francia ösztöndíj kö
vetkezménye lenne, a Párizsról csak annyit 
tudunk meg, hogy találó az alcíme, az Új leo-
ninusoknak pedig csupán a címét említi. A ko
rai versek még több remekének hiánya lehet
ne felróható. — Találkozunk azonban, már a 
kezdeteknél is szép értékelésekkel. Ilyen az a 
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mély eszmei feltárás is, amelyet a Zrínyi Ve
lencében magyarságélményéről kapunk, akkor 
is, ha itt megnyilvánuló képalkotó, márvány
faragó, tömören cizellált szonett-technikája, 
s az utolsó töredékéig tartó nagyszerű hangu
lati archaizáló készsége, amellyel, s e techné-
vel a barokk atmoszférát hitelesíti, — tehát 
ha mindez kívül is marad az ismertetésen. 
— Hasonlóan komoly versfeltárás a Strófák a 
wartburgi dalnokversenyből terjedelmében kis
sé eltúlzott értékelése. E téma exponálása 
azért is jelentős, mert a kérdést következete
sen végigvezeti a Mese a dekameronból c. no
vellán át, egészen az Erato és az Amor Sanctus 
kettősségéig. — A költő korai verstémáinak 
legnagyobb szintézisét, az Esti kérdést, úgy 
véljük, nem sikerül egész mélységében megra
gadnia. Számos találó megállapítás után nem 
a végső, nagy kérdésen hagy eltöprengeni, 
hanem azon, hogy az est versbéli metaforáját 
— takaró — elhihetjük-é? íme az említett 
disztinkció-hiány lényeges és kevésbé lénye
ges között. —Annál több örömmel szólhatunk 
a fiatal Babits másik nagy bravúrja, a Dana
idák nagyszerű elemzéséről. Formai és lélek
tani vizsgálat oly ragyogó együttese az itteni, 
hogy csaknem feledni véljük a megválaszo
latlanul maradt kérdést, hogy általában az 
antik témák, de kivált ez a vers hogy illik bele 
Babits világképének az egészébe. Pedig már 
az Esti kérdés kapcsán méltán szól az antik vi
lágból eredő metaforákról; „a felhők e bús 
Danaida-lányok, s a nap, az égő sziszifoszi 
kő," de nem lát kapcsolatot e két sziszifoszi 
példázatú mű között. — A szerző szerint az 
antik témák az Atlantisz-sza\\ érnek véget. Ez 
így igaz, bár az eszmei eltávolodást attól a 
babitsi életérzéstől, amely az antik témákat 
életre hívta, az e témák közé helyezett Bak-
hánslárma jelzi. S az Atlantisz legmélyebb je
lentéséről itt nem tudunk meg semmit. Csak 
többszáz oldal után adja meg mély értelmét, 
a Babits—Kosztolányi-ellentét kapcsán. Azt 
ugyanis, hogy itt arról a babitsi életérzésről és 
esztétikáról van szó, amelynek palinódiáját 
Kosztolányi az Esti Kornél énekében fogal
mazza meg. Az pedig végképp kimondatlan 
marad, hogy Babits, bár Kosztolányival szem
ben keményen védi a maga álláspontját, de 
ettől a dantei, mélybeszálló esztétikától, ez 
ifjúkori versben, a feltétlen glorifikálás gyö
nyörű képei ellenére megriad. (Kardos szerint 
ez az antikvitás elhagyása volna.) 

Babits világháborús költészetének értéke
lése a helyenként egyenetlen tárgyalás — visz-
szanyúlás a Recitativhoz stb. — ellenére egy
ségesebb képet mutat. A háborús témákat a 
Miatyánkkal kezdi tárgyalni. A költő egyik leg
nagyobb magyarságversének értékelése azon
ban művészi és részben eszmei vonatkozásban 
is pontatlan, „...az egész költemény hangjá
ban van valami primitív gyermekiesség" 
(140.) — ítél. Nem veszi számításba, hogy a 

katolikus Babits az ima protestánsok által 
használt változatának parafrázisát adja, hogy 
nem a gyermekien primitív, hanem a formai 
és eszmei szempontból egyaránt rafináltan 
archaizáló hanggal a protestáns prédikátor
költészetből merít. — A háborús versek érté
kelésében viszont igen sikerült a Húsvét előtt 
és a Fortissimo bemutatása. Jól látható a 
Fortissimo utáni nagy visszakozás is, a Zsol
tár gyermekhangra értékelésében. Az egymást 
gyilkoló emberiség világától csaknem deista 
elképzelés módjára elforduló Isten teóriájá
nak azonban nem mutatja meg továbbfejlő
dését Az isten és ördög... c. versben, az avval 
nagyjából egyidejű Elza pilóta epilógusában, 
valamint árnyalati különbséggel „özönvizet, 
kőessőt, üstököst..." kezdetű töredékében. 
— A háború alatti témák kapcsán még egy 
művet kell említenünk, — ezúttal nem verset. 
A monográfiában túl sommásan értékelt 
Ágoston-tanulmányt. Pedig Augustinus nél
kül — predestináció és szabad akarat, bűn és 
büntetés, transcendens öröklét és e világi bot
lások —, tehát mindezek nélkül Babits kései 
költészete, mint pl. Az elbocsátott vad, a Psy-
choanalysis Christiana, az Intelem vezeklésre 
stb. és végül Jónás könyve hiánytalanul nem 
értékelhető. A Kardos által vizsgált ilyen jel
legű versek nem is tárulkoznak fel a maguk 
mélységében. 

Túljutva Babits háború alatti költészetén, 
a monográfia versértelmezései mind bonyolul
tabb, s az értékelések számára mind ingová
nyosabb területre vezetnek. — A könnytelenek 
könnyei kapcsán pl. megtudjuk Vörösmarty, 
Tompa és a szimbolisták közti különbség mi
benlétét és azt, hogy Babits itt is modernebb 
XIX. századi elődeinél. Hallunk elejtett szót 
versformáról, hasonlatokról, Tompának a Ba-
ötfs-versben megbúvó, „Száraz ágon, hallgató 
ajakkal" ülő „csüggedt madarai" és az itteni 
előfordulásuk közti különbséggel foglalkozik 
hosszabban, de nem sikerül megérzékítenie a 
vers művészi-eszmei nagyságát. 

A Sziget és tenger, Az istenek halnak, az em
ber él, valamint a Versenyt az esztendőkkel leg
alapvetőbb verseinek Kardos értelmezéseivel 
kapcsolatos kérdéseit jobbára „már a versek 
feldolgozásának egészét és az Ágoston-tanul
mányt illető megjegyzéseink során érintettük, 
így jutunk el az életmű csúcsáig, az Újabb 
versekhez és Jónás könyvéhez. Az Újabb versek 
értékelésein belül kettőt emelnénk ki, az Ősz és 
tavasz közöltét és a Balázsolásét. Az Ősz és ta
vasz között tárgyalásában igen érdekesek a 
Petőfi- és Arany-reminiszcenciák észrevételei, 
a stíluselemzés találó meglátásai, bár éppen 
ezeket nem viszi egészen következetesen vé
gig, nem válik beláthatóvá az elemzés során a 
mű mélyeiben rejlő fennkölt tragikuma. 
A Balázsolás eszmei vizsgálata viszont elvezet 
a nagy mű legrejtettebb titkaiba, legföljebb 
azt sajnálhatjuk, hogy — mint könyvében sok 
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helyütt, — elkülönül a vers tartalmi és formai 
jegyeinek vizsgálata. 

Amint a versek tárgyalásának zöme, úgy a 
Jónás könyvéről szóló fejezet sem illeszkedik 
szervesen bele a Babits-életmű egészébe, mély
ségébe. A mű a szerző értékelésében az ezo-
puszi fabulák világával látszik rokonságot 
tartani. Nem polemizálni kívánunk az inter
pretációval, hiszen az abban foglaltak igazak, 
de meggyőződésünk szerint nem fedik a mű 
eszmeiségének egészét. Részletes kiegészíté
sekkel sem kívánjuk a hiátusokat aláhúzni, 
mert az egy már korábban kifejtett álláspon
tunk (Itk 1972/3.) sommás megismétlése vol
na. Egy jellegzetes mondatot azonban idéz
nénk Kardos szövegéből: „Babits (...) Nini-
vére pazarolja költeménye legszebb sorait." 
(501.) Nem egy helytelen stílusértékben hasz
nált szót szeretnénk itt önmagáért kiemelni. 
De az általunk aláhúzott ,pazarolja' ige azt 
sejteti, és ezt a sejtelmet sajnos az értékelés 
beváltani látszik, hogy a szerző nem látja 
Ninive szerepét teljes árnyaltságában. Nem 
érzi, hogy csaknem minden a városban dől el, 
hogy a próféta, ha küldetése helyén felsül (te
hát nem egyszerűen kudarcot vall), akkor utó
lag nem hitelesítheti küldetését sem erkölcs, 
sem igazság, sem Isten, — semmi. A szerző ér
zi, hogy a szólás vállalása nem elégséges alap 
Jónás és Babits azonosításához. Joggal mond
ja, hogy Babits mert szólni korábban is. Nem 
mutatja be azonban a többletet, amelyet a mű 
a szólás vállalásán túl, de avval kapcsolatban 
példáz. 

3. Harmadik kérdéskörünk, amelyet érin
teni szeretnénk, Babits értékelése. Ahogy ez 
Kardos könyvében alakult, és a monográfia 
zárófejezetének kalauzolásával, ahogy utó
kora értékelte. 

A szerző a babitsi életmű minden értéké
nek megőrzését vallja. Azonban az oeuvre-t 
illető konvenciókkal szemben meglehetősen 
óvatos. E konvenciók egyik terrénuma Babits 
„nacionalizmusának" illetőleg „irredentizmu
sának" fikciója. Mint a szerző is utal rá, Ba-
bitsnál a nacionalizmust egyértelműen kizárja 
a katolicizmus, illetőleg az a fajta katoliciz
mus, nemzetekfelettiség és minden nemzet 
testvériségében való hit, amelyet soha meg 
nem tagadva, a Sziget és tenger elé írt hitval
lásban vállalt. És, mint Kardos figyelmeztet, 
ennek jegyében protestál majd vezércikkben 
az első zsidótörvény tervezete ellen. De sajnos 
— és erre világít rá a monográfus is —, szem
be kell néznünk a „nacionalizmus" és az „irre
dentizmus" Babits esetében abszurdnak bizo
nyuló kérdésével. Mélyen igazak a szerző meg
látásai, hogy Babits sem Fogarason, ahol me
leg szeretettel tanította román diákjait, sem 
pedig később nem tudott azonosulni kortársai 
sovinizmusával. Az 1920-as évek néhány kri
tikusnak vélt verse kapcsán meggyőzően bizo
nyítja, hogy Babits tudatosan elhatárolta ma-

gát az irredentáktól. (311-312.) Az attitűd fel
tárása tehát egészen pontos. Csupán az érté
kelés kategóriáit — „mégsem igazán irredenta 
versek" (311.), „irredentisztikus felfogás" 
(322.) — érezzük pontatlannak. Babits e té
mái, éppen a szerző bizonyítékai alapján, nem 
hozhatók kapcsolatba az irredentizmussal. 
A kérdéses néhány mű a költő szubjektív 
szándékától függetlenül erősíthette ugyan az 
irredentizmust, de csak úgy, ahogy egy oda 
nem tartozó esőcsepp a háborgó tengert, 
amelybe beléesett. 

E Babits-ellenes konvenciókkal kapcsola
tos túlzott óvatosság jelentkezik a költő szo
ciális fogékonyságának állítólagos hiánya kap
csán is. Kardos helyesen ismeri fel pl. a Cigány 
a siralomházban jelentőségét, a stílusváltások 
okait, és a jelenlegiét is az országos nyomor 
kapcsán. Prózában interpretálja viszont Ba
bitsnak a szegénységről szóló szavait, elkerül
vén figyelmét e soroknak Tiborc panaszában 
gyökerező keserűsége: 

Kalibát ácsolna magának az erdőn: 
de tilos a fa 

és örül, ha egy nagy skatulyás házban 
jut neki egy városi zord kis skatulya. 

A szerző kommentárja azonban pusztán eny-
nyi: „József Attila majd váddal illeti Babitsot, 
mert nem vívódik emberül a népek nyomorá
val. A vád — mint látjuk — nem volt egészen 
jogos." (400.) Nem mondja ki egyértelműen 
azt, amit József Attila nem expressis verbis, 
de két remek versben (Magad emésztő; Mint 
gyermek) egyértelműen kimond: — egészen 
jogtalan volt. — Az pedig, hogy a tárgyalt 
Babits-vers, az eltorzuló hangokkal, mit je
lent az életmű egészében, az ismét elmarad. 
— A Mint különös hírmondóban ugyancsak el
kerüli figyelmét a költői szó és a világ közötti 
akadály, mint elsődlegesen fontos, inkább azt 
veszi fontolóra, hogy ha Babits e versben sem
mit sem is tagadott meg eszményeiből, „de ... 
nem vívódik a népek nyomorával, ha ezen az 
elnyomott társadalmi osztályokat értjük" 
(423.). Ismét tehát József Attila ifjonti vádját 
olvassa monográfusa Babits fejére. De mélr 
tán-é? Nézzük tehát, hogy a hegyi hírnök (hic 
et nunc !) mért nem a házán kívüleső világról 
beszél? 

„...tudta, 
balga az emberi faj, nem nyughat, elrontja a jót 
is, százakon át épít, s egy gyermeki civakodásért 
újra ledönt mindent; sürgősebb néki keserves 
jussa a bandáknak, mint hogy kiviruljon a 

föld és 
a konok isteneket vakítva lobogjon az égig 
szellem és szerelem..." 

Az általunk kiemelt sorok tanúsága szerint 
tehát az ember, a gyermeki akarnok civódik 
inkább, „mint hogy ... lobogjon az égig szellem 
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és szerelem." Az pedig, akinek egykori, vissza
vont ítélete nevében Babits Kardos által új
ra elmarasztaltatik, így ír: 

Én mondom: még nem nagy az ember. 
De képzeli, hát szertelen. 
Kísérje két szülője szemmel: 
a szellem és a szerelem. 

Igaz, ekkorra már megírta volt a Babitsot 
megkövető említett két verset. 

A túlon-túl „óvatosság" e példái még sza
poríthatok volnának, lényegüket tekintve 
azonban egy gyökerűek az itt látottakkal. 
Az előadottak okait azonban szerzőn kívüli 
tényezőkben is keresnünk kell. Ez, Kardos 
Pál fejezetcímével élve, Babits utókora. Itt 
pedig elsősorban a szélsőséges „baloldaliság" 
kimondott vagy kimondatlan konfrontáció
járól van szó Babits megítélésében, nemcsak 
a polgári irodalommal, hanem a marxizmus 
nem doktriner képviselőivel, pl. Lukács 
Györggyel szemben is. Figyelmünket az 1945 
utáni korszakra fordítjuk. 

„A felszabadulás után úgy tetszett, hogy 
elérkezett az újjászületés, a teljes megbecsül-
tetés, az elégtétel ideje minden és mindenki 
számára, ami vagy aki szemben állt volt a 
fasizmussal. Babits csillaga is új fényben kez
dett ragyogni" (532.) — olvassuk. Megtudjuk, 
hogy „A főváros demokratikus szellemben 
újjáalakult tanácsa róla nevezte el a lágymá
nyosi körteret (ma Móricz Zsigmond körtér), 
amelynek szomszédságában Kosztolányi és 
Karinthy neve is fölkerült egy tér, illetve egy 
utca névtáblájára." (532.) — Az adat tanul
ságos. Bennfoglaltatik, hogy néhány év múlva 
lecsavarozzák minden idők egyik legnagyobb 
magyar költője névtábláját, hogy ízetlen, és 
mindenekelőtt Móricz Zsigmond írói nagysá
gához és tisztaságához méltatlan módon, az 
övével cseréljék fel. A főváros egy róla elne
vezett sétány megtűrésével vélt törleszteni 
dicstelen adósságán. A XVIII. és a XIX. 
kerület egy-egy utcával, Esztergom az Elő-
hegyre vezető utcával és a nyárilakban be
rendezett emlékmúzeummal, Szekszárd—mint 
Kardos is tájákoztat — utcával, a szülőház
ban berendezett emlékmúzeummal és kultúr-
központtal tisztelgett a költő előtt. A Reviczky 
utcai ház falán tábla hirdeti egykori lakhelyét, 
s mostanában értesültünk a napisajtóból, hogy 
a szegedi egykori reáliskola falán is leleplez
ték emléktábláját. De a nemzet egészének tisz
telgése, amely őt megbecsülésben is valóban 
méltó helyére tenné nemzeti klasszikusaink 
legnagyobbjai sorában, amely munkálkodna 
költészetének széles körű és mélyenszántó meg
ismertetésén, megszerettetésén, mindenekelőtt 
az iskolai oktatásban, de a köztudatba plántá-
lás egyéb területein is, — tehát ez a hozzá 
egyedül méltó tisztelgés még várat magára. 
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Ennek oka pedig 1945 utáni utóéletében, 
mint annyi egyéb mellett ránk maradt sú
lyos teherben keresendő. 

Az 1945-ös, nem hiánytalan összes művek 
kapcsán Kardos László méltatásából idéz a 
szerző: „Baloldal, demokrácia és szocializmus 
hibát követne el, ha fölszini mozzanatokon 
fönnakadva végképp kétkedőn, bizalmatlanul 
nézne a babitsi örökségre." (533.) Baloldaltól, 
demokráciától és szocializmustól, a maga le
nini, valóban pártos tisztaságában nem is kell 
félteni a babitsi örökséget. De félteni kellett 
a dogmatizmus és sematizmus korszakától. 
Olvashatunk Horváth Márton 1945-ös dog
matikus cikkéről, a Babits halotti maszkjáról, 
ízt kapunk a dogmatizmus beárnyalta viták
ból, pl. Waldapfel József és Vas István között, 
értesülünk az azóta disszidált Faludy György 
olcsó gyalázkodásairól, s a Lukács György 
nyomdokain járó Keszi Imre Szabad Nép-beli, 
nem fenntartásmentes, de emberi írásáról, 
ha nem is az irodalmi vezérnek, de a költőnek 
szóló szép szavairól. Majd meglehetősen külö
nös vádak szólaltak meg Babits ellen. (539— 
541.) E vádakra rápirítanak Illyés Gyula sza
vai, amelyeket 1954-ben, a Népművelési Mi
nisztérium által felállíttatott Babits-síremlék 
avatásakor mondott: „Tizenhárom évvel eze
lőtt ezen a helyen valamennyien Babits Mi
hály példája mellett, Babits Mihály újító me
részsége, csillapíthatatlan igényessége, szívós 
hűsége, mély embersége és frázistalan hazafi
sága mellett tettünk hitet. Nem volt okunk 
megbánni." (541.) Az oldódást azonban 
— mint ez közhelyszerűen ismeretes — sodró
dás követte. A kezdődő Babits-filológia még 
alig hozta meg első eredményeit, még alig je
lentek meg az első újabb keletű ihletett mél
tatások (Belia György, Basch Lóránt, Kardos 
László és Lányi Sarolta írásai), mikor már 
kísérlet történik Babits „56-os szellemű meg
ünneplésére". 1956 után pedig, bár voltak, 
akik a nehéz helyzetben éppen a költő huma
nizmusát hangsúlyozták (Kardos László, és 
maga a szerző is mint egyetemi tanár, Babits
ról szóló előadásaival), de átmenetileg és rész
legesen kijegecesedni látszott egy nem hiva
talos újdogmatikus irány is. (545). 

A kétfrontos harc azonban, amely ismere
tesen a párt politikája volt és maradt, tisztuló 
áramlatokat engedett a felszínre. 1957-ben 
megindul az Európa és a Szépirodalmi Kiadó 
gondozásában Babits Mihály műveinek soro
zata, hogy regényeinek egy része, kisebb mű
fordításai és drámafordításai után az olvasó 
1961-ben, még mindig az ellentmondásos idő
szakra jellemzően, a sorozatnak csaknem a 
végén, de kézhez vehette Babits Mihály össze
gyűjtött verseit, mint Kardos megjegyzi, 
„még mindig jelentős kihagyásokkal, de Szau-
der Józsefnek az egész életművet magas esz
tétikai szempontból méltató bevezetőjével" 
(547.). Eközben, 1959-ben megjelent Babits 



Válogatott müveinek Magyar Klasszikusok-
beli kiadása, Keresztury Dezső magas igényű, 
ihletett bevezető tanulmányával. 

Ami ezután következett, és amit Kardos 
reprezentatív felmutatásánál természetesen 
jobban tükröz a könyvhöz csatolt bibliográfia 
— dr. Gottesmann Dóra lelkiismeretes, és 
teljes anyagában külön kiadást is megérdemlő 
munkája —, tehát mindez már irodalomtörté
netírásunk és könyvkiadásunk jelenébe vezet. 
Abba a jelenbe, amelynek a vizsgált munka is 
sok tanulsággal szolgáló része. És ennek mély 
átérzésével idézzük a monográfiából Aczél 
Györgynek, úgy véljük, e tanulságokra is 
fényt vető gondolatát: „S vajon nem kellene-e 
felhagynunk azzal a negatív tradícióval, 
amely mindig kitagad valamit és valami mást 
kanonizál? 1945-ben a Babits halotti maszkja 
című cikk kitagadta például Babitsot, egész 
életművét. Ma ugyanazok, akik Babitsot zász
lójukra tűzik, kitagadják a Jónás könyvét 

(mint anekdotikusat!), a Húsvét elóttöt, a For
tissimum, a Balázsolást, vagyis a babitsi életmű 
legnagyobb csodáit. Miért nem lehet a máig 
érvényes értékeket megőrizni, miért kell időn
ként kitagadni, s azután mea culpázva vissza
fogadni?" (553-554.) 

Mi Kardos Pállal szemben osztozni szeret
nénk a reményben is, hogy e negatív tradíció 
most már meg fog szakadni. Mert itt nézetünk 
szerint, a szerző interpretációjával szemben, 
nem a viták elapadásáról van szó. A termé
keny vita valóban „egyik eleme a halhatat
lanságnak" (554.). De nem eleme az érdemi 
vitáktól messzire eső olcsó pereskedések soro
zata. Ebben látjuk ama negatív tradíciót. 
És hisszük; az üres anathémák és óvatoskodó 
apológiák után eljött az ideje az életmű min
den értéke féltő gonddal való feltárásának, 
és a közműveltségbe való beplántálásának. 

Melczer Tibor 

NEMZETISÉG A FEUDALIZMUS KORÁBAN 

Tanulmányok. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 64. Szerkesztette: 
Spira György és Szűcs Jenő. Bp. 1972. Akadémiai K. 208 1. 

A Csehszlovák—Magyar Történész Vegyes
bizottság 4 éves szünet után 1971. május 4—5-
én rendezte tudományos ülésszakát a címben 
jelölt tárgykörről. A kötet nem az ülésszak 
egész anyagát tartalmazza, a szerzők — nyil
ván lényegesen — kibővítették referátumu
kat, a vitából semmit sem kapunk, holott a 
„nemzetiség", a szlovák anyanyelvűek „hun-
garus"-tudata, illetve nemzeti-nemzetiségi ön
tudata viszonyának kérdésében a szlovák és a 
magyar vélemények (néha módszerek) még 
igen távol állnak egymástól. Ennek ellenére 
csak üdvözölhetjük a „Vegyesbizottság" mun
káját, mely bizonyítja, „hogy lehet tárgyila
gos és elemző-kritikai vitát folytatni olyan 
kérdésekről is, amelyekben a szlovák és a ma
gyar álláspont a részleteket illetően nem volt 
egységes." (Arató Endre, MTA II. Oszt. Közi. 
1972. 49.) Fontos a vélemények kicserélése, 
egymáshoz közelítése, mivel közös múltunk 
megítéléséről van szó. Ezért lenne jó, ha leg
alább az alapvető fogalmak értelmezésében 
találnánk rokon vonásokat. Szűcs Jenő — a 
kötet legterjedelmesebb és elméletileg leggaz
dagabb — dolgozatában a nemzetiség fogalma 
körülírásának problémáit fejti ki, rámutat 
arra, hogy a történészek egy része automati
kusan nemzetiségnek nevezi mindazt, aminek 
később a nemzet (nemzeti) nevet adja. Mások, 
így L. V. Cserepnyin a polgári nemzetek előtti 
etnikai közösségeket nevezik narodnosztynak, 
melyek szociáltipológiailag a „törzs és a nem
zet közé" esnek, amelyekben „a nemzetre jel-
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lemző ismérvek... elemi fokon vannak adva". 
A továbbiakban ezt és más — Szűcs által ér
zékletesen ismertetett — fogalmi megközelí
téseket bírálja, találóan jegyezve meg, hogy 
az „objektív kritériumok" nem egy esetben 
„szubjektív mítoszok és tudományosan iga
zolhatatlan feltételezések." Azért emeltük ki 
e kérdést, mert egy másik értekezés, P. Rat-
kosé — Cserepnyin nyomán — így határozza 
meg a nemzetiséget: „Olyan etnikumról van 
szó, amely a törzsszervezet felbomlása után 
alakul ki, de ugyanakkor megelőzi a burzsoá 
nemzetté formálódást, közös területen lakik, 
él benne a kultujrális egybetartozás tudatának 
csírája, ami azonban a XVIII. század végéig 
inkább lokális, mint összterületi formában 
nyilvánult meg." Csakhogy nem derül ki: pl. 
a szlovákság esetében mit jelent a közös terü
let? Csak a mai Szlovákia földjét? Akkor a 
Békéscsaba vagy Nyíregyháza környéki, a 
XVIII. században már jelentős szlovák tele
pülések kívül esnek a szlovák nemzetiségen? 
Mihez kezdjünk a szerbekkel, akik a XVII. 
század vége óta szintén jelentős számban él
nek szétszórva Magyarországon, később 
Oroszországban is? De a „kulturális egybetar
tozás tudatának csírája" is több magyaráza
tot, elméleti megalapozást igényelne. 

E példa jelzi, hogy érdekes lett volna a 
vita közlése, a vitából láttuk volna a külön
böző nézetű szerzők számos érvét. Ján Dekan 
meggyőzően fejti ki, hogy szerencsétlen a 
„nagymorva" jelző használata nemzetiségi 
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