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ANYANYELVÜNK IGÉZETÉBEN 

JEGYZETEK SZABÓ T. ATTILA TANULMÁNYAIRÓL 

„A vérbeli nyelvésznek nyelvi 
érdeklődése a gyermek- és ifjúkor 
nagy-nagy írói, nyelvi élményeibe 
ágyazódik bele, s ha a nyelvi szép-
ségek érzéklésében és érzékelteté-
sében, élvezésében és élveztetésé-
ben valamire viszi, bizony azt 
elsősorban a nagy költők és a 
nagy prózaírók elmélyülő tanul-
mányozásának köszönheti.'" 

Aki Szabó T. Attila válogatott tanulmányainak a Kriterion Könyv-
kiadónál eddig megjelent öt kötetét: Anyanyelvünk életéből (1970), A 
szó és az ember (1971), Nyelv és múlt (1972), Nép és nyelv (1980), 
Nyelv és irodalom (1981), valamint az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár 
(Kriterion Könyvkiadó Bukarest, 1975-1982) három hatalmas kötetét 
gyakorta és elmélyülten forgatja, úgy érzi: talán az emberi teljesítő-
képességnek nincsenek is határai, vagy ha vannak: tágasabbak és távo-
libbak, mint azelőtt gondolta. És nem valamiféle homályos szerzői 
szándék, hanem az elvégzett munka mennyisége és minősége: az elért 
eredmény sugallja ezt az érzést. És ez az eredmény csakis úgy jöhetett 
létre, hogy a szerző kutatási területét földrajzi helyzetének, életviszo-
nyainak, személyes hajlamainak figyelembevételével korán meghatá-
rozta és amellett évtizedeken át végzett szívós munkával, következe-
tesen kitartott. 

'Szabó T. Attila: Irodalmon kívül? In: Nyelv és irodalom. Válo-
gatott tanulmányok, cikkek. Kriterion Könyvkiadó Bukarest, 1981. 
217. 
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Az irodalomtudományi indíttatást Kristóf György (1878-1965) 
kolozsvári professzortól kapta, Csűry Bálint ( 1 8 8 6 - 1 9 4 1 ) kolozsvári, 
majd később debreceni egyetemi tanár a nyelvjáráskutatás útján indí-
totta el. Kelemen Lajos (1877-1963) a nemzedékeket nevelő-segítő 
történész-levéltáros a levéltári kutatómunkát kedveltette meg vele életre 
szólóan. A nyelvmüvelés terén Kosztolányi Dezső (1885-1936) írói, 
költői munkássága gyakorolta rá a legmélyebb hatást, akinek „egész 
írásművészete a legigenlőbb, legvalósabb nyelvművelés volt".2 A kül-
földi példák közül a finn iskola célkitűzései és módszerei hatottak 
tudományos fejlődésére. A finn iskola, mely következetesen a finn és a 
többi finnugor nép nyelvének, irodalmának, műveltségének kutatását 
helyezte tevékenységének középpontjába, s épp ezáltal ért el világra-
szóló eredményeket, századunk első három évtizedében élte virágkorát, 
s egyik alaptétele volt, „hogy a kutató elméletei és végső következte-
tései a létező teljes forrásanyaggal összhangban álljanak".3 E felfogás 
szerint: „ . . . a népiség vagy népi kultúra kutatása mind a tárgyi, mind 
pedig a szellemi hagyományok, továbbá az újabb folytonos alkotások 
területén csak az ún. összehasonlító történet-földrajzi módszerrel juthat 
el a végső eredményhez, akármüyen céllal fogott is hozzá a kutatáshoz. 
Ennek pedig egyetlen záloga az emberi szempontból elképzelhető leg-
tökéletesebb anyaggyűjtés. . ."" Szabó T. Attila így vall erről: „A 
magam kutatói tevékenységében - egy ember életének parányi keretei 
közé szorultan - az ehhez hasonló célranézés abban a formában jelent-
kezett, hogy egész munkásságom folyamán szinte kirekesztőleg csak 
olyan kérdések foglalkoztattak, amelyeknek megoldása egyben szűkebb 
földrajzi-nyelvi környezetem népi-társadalmi múltjának és jelenének 
felderítése felé is újabb meg újabb lépések megtételét jelentette."5 

És Szabó T. Attila lépései nyomán, a nyelvtudomány és néprajz-
tudomány módszerének segítségével feltárul előttünk Erdély egykori és 
mai életének, műveltségének eleven képe. A kalotaszegi és mezőségi női 
és férfi öltözetről, a kalotaszegi mester- és foglalkozásnevekről, a népi 
fazekasságról, a határjelekről és határjárásról, a bokálykályháról és 

2Kosztolányi Dezső és az új magyar nyelvmüvelés. In: Nyelv és 
múlt. Válogatott tanulmányok, cikkek. Kriterion Könyvkiadó Buka-
rest, 1972. 469. 

3Fazekas Jenő: Néprajzi kutatások Észtországban. A finn iskola c. 
fejezetben. Ethnographia, 1942. 86. 

4 Uo. 8 6 - 8 7 . 
5 Szabó T. Attila: Előljáró beszéd. In: Anyanyelvünk életéből. 

Kriterion Könyvkiadó Bukarest, 1970. 12. 
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bokálykemencéről, a himlő népies gyógyításáról, a levélkapukról és 
sorompóskapukról, a galambbúgos nagykapuról, a kopjafás-zászlós 
temetkezésről, a magyar hímzés oszmán-török elemeiről, a szlovák 
kézimunkák erdélyi divatjáról, a karácsonytáji népszokásokról, a festett 
famennyezetekről szóló írásai olyan színes művelődéstörténeti mozaik-
kockák, melyek az olvasó érzés- és gondolatvilágában összefüggő képpé 
formálódnak. 

Munkásságának leggazdagabb területét a szó- és szólástörténeti 
dolgozatok alkotják. Szólás-értelmezései: Baj van Köpecen, Dögrováson 
van, Él a gyanúperrel, Az ördögnek is lámpást kell tartani: tájszavainkat 
faggató írásai: A cibóka tájszó és alakváltozatai, Milyen régi a pánkó! 
Kürtöskalács, kürtőskalács: holt vagy halódó szavaink értelmezései: A 
gyermekló és rokonsága, A . kalandos régi és mai jelentéséhez, A magyar 
felező számnevek és ami mögöttük lehet - hogy csak ízelítőül említ-
sünk néhányat - , azt igazolják: Szabó T. Attila a szavak történetében 
megtestesülő nyelvi tények pontos feltárásával a nyelvet alkotó és 
használó ember élet- és munkakörülményeinek, életszemléletének, 
mindennapi tevékenységének, gondolkodásának megismerését és meg-
ismertetését kívánja szolgálni. 

Igen becses értéket képviselnek azok a 15 -17 . századi szöveg-
emlékek, melyeket Szabó T. Attila fedezett fel, ill. tett közzé önálló 
kötetben (Marosvásárhelyi Sorok. Farczády Elekkel közösen), a Magyar 
Nyelv-ben és más folyóiratokban. Válogatott tanulmányainak második 
kötetében Széljegyzetek nyelvemlékeinkhez címmel foglalta egybe ezzel 
a témakörrel összefüggő írásait. 

De épp oly jelentősek helynévkutatásai, melyek a helyszínen ma is 
fellelhető földrajzi-névanyagot ugyanúgy felölelik, mint a könyv- és 
levéltárakban található hatalmas adatkincset. Szinte felsorolni is lehe-
tetlen, oly gazdagon áradtak tolla alól e tárgykörbe vágó tanulmányai. 
Bábony, Dés, Gyergyó, Kalotaszeg, Szásznyíres stb. helyneveivel fog-
lalkozó tanulmányaiban nem csupán gyűjti és csoportosítja a hely-
neveket, de felfejti etimológiájukat, népességtörténeti tanulságokat is 
megfogalmazva. A fiatalabb kutatónemzedék számára Miért és hogyan 
gyűjtsük a helyneveket? címmel módszertani útmutatóként fogalmazta 
meg gondolatait, tapasztalatait. Úttörő érdemei vannak a nyelvatlasz-
munkálatok elméleti-módszertani megalapozásában és gyakorlati meg-
valósításában. Számos tanulmánya meríti tárgyát a magyar-román 
nyelvi érintkezések történetéből. 

Évtizedeken át fáradhatatlanul foglalkozott és foglalkozik ma is a 
nyelvművelés ügyével. Többnyire a kötetek élére helyezi azokat a 
tanulmányait, cikkeit, előadásait, melyek a nyelvművelés elméleti és 
gyakorlati kérdéseit taglalják. Ezzel is jelezve : munkássága fontos részé-
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nek tekinti ezeket az írásait. Felhívja a figyelmet ana, hogy a nyelv-
helyességi kérdések megítélésében a nyelvtani szempont mellett mily 
fontos a logikai és esztétikai szempont érvényesítése, hogy a népnyelv 
tanúságtételét sem szabad elhanyagolni, és hogy csakis biztos nyelv-
történeti ismeretek birtokában lehet állást foglalni abban a kérdésben: 
mi helyes? mi helytelen? Gyulai Pállal vallja: „A beszédnek nemcsak 
nyelvtana van, hanem művészete is."6 Kodály Zoltánnal összhangban 
igen fontosnak tekinti, hogy a nyelvhelyességnek írásban nem rögzít-
hető' elemeit: a helyes szó- és mondathangsúlyt, a nyelv zeneiségét 
féltőn óvjuk, fordítsunk épp oly gondot reá, mint a grammatikai 
korrektségre. Nyelvművelő dolgozatainak célkitűzésében, módszerében 
az általa méltán nagyra becsült Kosztolányi Dezsőnek, „az új magyar 
nyelvművelés vezéregyéniségéinek hatása is tükröződik.1 

Az erdélyi és magyarországi nyelv-, irodalom- és néprajztudomány 
jelentős alakjairól: Bárczi Géza (1894-1975) , Brüll Emanuel ( 1 8 8 4 -
1951), Csűry Bálint (1886-1941) , Kelemen Lajos (1877-1963) , 
Kosztolányi Dezső (1885-1936) , Kristóf György (1878-1965) , Kriza 
János (1811-1875) , Körösi Csorna Sándor (1794-1842) , Pais Dezső 
(1886-1973) , Seprődy János (1874-1923) , Viski Károly ( 1 8 8 3 -
1945) életéről és munkásságáról szóló megemlékezései; számos nyel-
vészeti tárgyú műről írt könyvbírálata tudománytörténetünk értékes 
fejezeteit alkotják, s a szerző széles körű tájékozódásáról, tárgyilagos-
ságáról, az igazi eredmények iránt érzett megbecsüléséről tanúskodnak. 

Szabó T. Attilának, „a nyelvi valóság önkéntes röghöz kötöttjé"-nek 
alkotói módszere egyedülálló a magyar tudomány történetében. „A 
nyelvi valóság gúzsában, nyűgében élve" és dolgozva, mint mondja: 
„magam - mentől szélesebb körű adatgyűjtéssel - mindig új, érintetlen 
anyag feltárását tartottam és tartom elsődlegesen elvégzendő feladatom-
nak ma is."8 

A legapróbb írásának is biztos ténybeli alapokat vet, s azt vallja: a 
nyelv történeti tényei, az adatok vallomása képes csak igazán arra, hogy 
a felvetődött tudományos kérdéseket megvilágítsa. A nyelvi adatolásnak 
valóságos művésze. Mi mindent tudunk meg egy-egy nyelvészeti céllal 
felsorakoztatott cédulaanyagából! Nem pusztán a szót, szókapcsolatot 
vagy mondatot, de azt is: milyen forrástípusból származik az adat? ki 
mondta? ki írta? mikor? hol? mi volt az illető foglalkozása? hány 
éves volt? milyen lehetett az iskolázottsága? nő volt-é vagy férfi? 

6 Szabó T. Attila idézi: Anyanyelvünk életéből 30. 
"'Anyanyelvünk életéből. 24. 
8 Uo. 11. 
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milyen nyelvjárást beszélt? Történeti, nyelvi, irodalmi, néprajzi, szocio-
lógiai és még hány féle kutatáshoz képes az ilyen adatkezelés meg-
bízható segítséget nyújtani! Bizonyos vagyok abban, hogy még távolról 
sem aknáztuk ki azokat a lehetó'ségeket, melyeket Szabó T. Attila 
munkássága a történésznek, néprajzosnak, irodalmárnak, a művelődés-
történet kutatójának készen felkínál. 

Minden tudományos megnyilatkozása hatalmas terepismeretre és az 
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár monumentális anyagára támaszkodik, 
melyet Szabó T. Attila fél évszázados kutatómunkával maga gyűjtött 
egybe erdélyi levéltárak anyagából. E mű sokoldalú használhatóságát az 
eddig megjelent három kötet reprezentálja. Az erdélyi magyarság 
1 6 - 1 9 . századi életének valóságos enciklopédiája ez a munka, s a 
magyar nyelvtudománynak egyedülálló vállalkozása. A Szótörténeti Tár 
tanulmányozása közben megelevenedik eló'ttünk az egykori gazdasági-
társadalmi-családi élet, politikai küzdelem; a különböző társadalmi 
rétegek: nemesek, polgárok, jobbágyok mindennapja, az őket körülvevő 
tárgyi valóság, a bennük élő hiedelemvilág éppúgy, mint egész gondol-
kodásuk. Más szóval: részesei vagyunk annak az élménynek, melyet 
Szabó T. Attila a gyűjtőmunka évtizedei alatt gyakran érzett: „. . . a 
levéltári kutató a múlttá kövült, emlékezetté merevült, de a látó szem 
számára újra zajlóvá pezsdülő élet forgatagába lesekedik bele úgy, hogy 
körötte eltűnik a ma, és a múlt kavargó életének izgalmas, kandi 
szemlélése közben a szereplő személyek ajkán, tollán elámító, veretes 
nyelvi gazdagságban suttog, beszél, kiált felé a múlt. Hozzá, neki, ha -
»van füle a hallásra«.5 

Mi a jelentősége Szabó T. Attila munkásságának az irodalom és az 
irodalomtudomány szempontjából? A puszta kérdés is jelzi: nyelv-
tudomány és irodalomtudomány, e két testvérdiszciplína nagyon el-
távolodott egymástól az utóbbi fél évszázadban. Sokkal nagyobb mér-
tékben, mint kívánatos lenne, sokkal inkább, mint azt a specializálódás, 
a mindkét stúdium keretében lezajló szemléleti, módszertani és egyéb 
változások kielégítően indokolhatnák. És ennek káros hatását mindkét 
tudományszak - és az élő irodalom nemkülönben megsínyli. „Nagyon 
nagy veszély rejtekezik abban az utóbbi évtizedekben nálunk erőre 
kapó tévhiedelemben, amely a nyelv és az irodalom kérdését külön-
választva, az előbbit a nyelvészek, az utóbbit az írók érdeklődési, 
ületó'leg hatáskörébe utalja. Mintha volna irodalom nyelv nélkül, és 
ellehetne a nyelvész a nyelvváltozatok legtisztábbika, legcsiszoltabbja: 

'Uo. 15. 
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az irodalmi nyelv szépségeinek ízlelgetése és sajátságainak tanul-
mányozása nélkül!'" 0 

Régi és új példák sorával igazolható - s igazolják Szabó T. Attila 
tanulmányai is —, hogy nem mindig volt így. A bibliafordító, nyelv-
taníró, a gyermekek számára nyelvkönyvet szerkesztő, a virágénekek 
nyelvi szépségén ámuldozó Sylvester Jánostól kezdve, a magyar iro-
dalom olyan jelesei, mint a tájszó gyűjtéssel foglalatoskodó Csokonai 
Vitéz Mihály, a nyelvújító Kazinczy Ferenc, az első akadémiai helyes-
írási szabályzat, az első magyar nyelvtan, az első magyar tájszótár 
munkálataiban részt vevő Vörösmarty Mihály, a nyelvészeti tanul-
mányokat folytató Arany János fontos feladatuknak tekintették a 
nyelvvel való beható tudományos foglalkozást. De idézhetnők Babits 
Mihály, Kosztolányi Dezső és mások nevét. Utalhatnónk arra, hogy 
kiváló nyelvtudósaink közül számosan irodalomtörténészként kezdték 
pályájukat, mint Mészöly Gedeon, Pais Dezső és maga Szabó T. 
Attila is. 

Szabó T. Attila költői-műfordítói szárnypróbálgatással indult 
(Shakespeare: Hamlet és műfordítások. Torda, 1929), majd a régi 
magyar irodalom kutatása terén ért el maradandó eredményeket. Kéz-
iratos énekeskönyveink és verses kézirataink a 16. és 19. században 
(Zilah, 1934) című művében több éves kutató és rendszerező munkával, 
mintaszerű pontossággal dolgozta fel vallásos és világi tárgyú kéziratos 
énekeskönyveinket. S ezt a bensőséges vonzalmát az irodalom és az 
irodalomtudomány kérdései iránt pályája minden szakaszában érzékel-
hetjük mind a mai napig. 

Legszebb és legbeszédesebb bizonyítéka ennek válogatott tanul-
mányainak ötödik kötete, melynek ezt a címet лЛ\лш. Nyelv és irodalom. 
Irodalmi tárgyú dolgozatai is - miként a nyelvészetiek - eddig isme-
retlen tények és összefüggések feltárását célozzák. 

Móricz Zsigmond az Erdély-trilógia megírására készülve nem elé-
gedett meg azzal, hogy a 17. századi erdélyi történeti fonásokat át-
búvárolta, hogy szenvedélyesen tanulmányozta a régi magyar irodalmi 
nyelvet, de szükségét érezte annak is, hogy Erdély földjén személyes 
tapasztalatokat, benyomásokat szerezzen. Ehhez pedig Kelemen Lajos-
nál alkalmasabb kalauzt aligha találhatott. Szabó T. Attila Móricz 
Zsigmond és Kelemen Lajos találkozásai című emlékezésében Móricz 
erdélyi útjait, Kelemen Lajossal való beszélgetéseit és az erdélyi tapasz-
talatok regénybeli tükröződéseit világítja meg. 

1 °Szabó T. Attila -.Irodalmon kívül. \n: Nyelv és irodalom. 216. 
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Felhívja a figyelmet azokra a becses Arany-levelekre, melyek Szabó 
Károlynak az Erdélyi Múzeum Levéltárában őrzött hagyatékában talál-
hatók (Arany-levelek és Arany-vonatkozások Szabó Károly levelezé-
sében). Igen tanulságos és izgalmas olvasmány Sebből pirosan buzog a 
vér. . . című dolgozata, melyben Arany János Tetemre-hívásának 16. 
században még élő jogszokását mutatja ki levéltári periratok alapján. A 
tetemrehívás az istenítéletek egyik fajtája volt, szerte Európában ismer-
ték és gyakorolták. Arany Shakespeare, Walter Scott műveiből, a 
Nibelung-énekből ismerhette és ismerte, de minden bizonnyal igaza van 
Szabó T. Attilának, amikor azt mondja: „Szinte kétségtelen azonban, 
hogy Aranynak a végleges indítást 1877-ben a »Tetemre-hívás« kelet-
kezési évében nem ezek a világirodalmi olvasmányok, tanulmányok 
adták, hanem Balássynak a folytatásos formában közzétett » Székely 
tanulmányok« című dolgozata »Tetemre hívás vagy halálújítás« fejeze-
tének fejtegetései.'" 1 

Közli egy diákdallá vált Csokonai-vers változatait, becses adalékokat 
publikál a diákéneklés történetéhez, megvilágítva népköltészetünkkel 
való kapcsolatait is. A régi magyar irodalom körébe vágó dolgozatai 
közül megemlítésre kívánkozik: í g y XVI. századi énekszerzőnk nevéről, 
I f j . Heltai Gáspár élete és helyesírása ismeretéhez, Egy állítólagos 
Kemény János ének, Egy törökkori dalunkról, Egy XVIII. század 
középi betlehemes játék, valamint Temesvári János deák című, mind 
társadalomtörténeti vonatkozásban, mind az irodalmi nyelv fejlődése 
szempontjából jelentős tanulmánya. 

A régi magyar szerelmi költészet, ahogy hajdanában nevezték: a 
virágének életformája, stílussajátsága, pályája kezdetétől, a Kéziratos 
énekeskönyveink és verses kézirataink megjelenésétől foglalkoztatja 
Szabó T. Attila képzeletét. Szívesen közölt levéltári kutatásai nyomán 
elébukkant adatokat (A virágének-mondás egy 1585-béli kolozsvári 
nyelvemlékben), élvezettel olvasta virágénekeink szövegét, és mind-
annyiunk örömére Haja, haja, virágom (Bukarest, 1969) címmel egy 
csokorra valót kötetbe gyűjtött és az olvasók asztalára tett. Bevezető 
tanulmányának címe: Mi a virágének? E kérdésre nem sablonos meg-
határozással válaszol Szabó T. Attila, hanem elénk tárja mindazt, amit 
az évtizedeken át folytatott levéltári kutatás, a szakirodalom tanul-
mányozása, és nem utolsósorban a virágénekek gyakori olvasgatása 

1 'Szabó T. Attila: Sebből pirosan buzog a vér... In: A szó és az 
ember. Válogatott tanulmányok, cikkek. Kriterion Könyvkiadó Buka-
rest, 1971. 514. — Balássy Ferenc: Székely tanulmányok c. sorozatának 
III. része Új Magyar Múzeum, 1858. 189 -199 . 
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benne megérlelt. Gondolatmenetében az adatok és tények széles körű 
ismerete összekapcsolódik világi költészetünk eme ága iránti meleg 
érdeklődésével, fogékonyságával, szeretetével. Nem csoda hát, hogy 
minden olvasójában kedvet ébreszt virágénekeink tanulmányozásához. 

Hasonlóan termékeny a kapcsolata népballadáinkkal is. Népballa-
dáink történeti rétegeinek feltárásához nyújt segítséget A bárókis-
asszony balladájának históriája Apor Péternél című tanulmánya. Nép-
balladáink útjáról szólva Faragó József Jávorfa muzsika című gyűjte-
ményes kötetének anyagát méltatja, a balladakutatás tudománytörté-
neti keretébe ágyazva. És végül a Balladák könyvét kell megemlítenünk. 
E kötet élő balladaanyagát Kallós Zoltán gyűjtötte össze, a sajtó alá 
rendezés, a jegyzetelés munkájában Szabó T. Attila jelentős feladatokat 
vállalt, kamatoztatva e téren is csodálatosan gazdag ismereteit. 

így vehetnők sorra népmeséinkkel vagy az ex librisekkel, az ex libris 
és a könyv kapcsolatával foglalkozó írásait s több mindent, amit meg 
sem tudtunk említeni. De bárhogy igyekezzünk: a válogatott tanulmá-
nyok öt kötetében, az Erdélyi Magyar Szótörténet Tárban felhalmozott 
gazdagságot e rövid írásban nem tudjuk átfogni, nem tudjuk maradék-
talanul kiaknázni. 

Mi e monumentális arányú munkásság belső mozgatója? Mi készteti 
Szabó T. Attilát arra, hogy a körülmények sugallatára maga választotta 
határokon belül a végtelent ostromolja? Tehetség? szorgalom? köte-
lességtudás? alkotói fegyelem? a szülőföld és népe iránti szeretet és 
elkötelezettség? vagy mindez együtt? 

A legfőbb mozgató, úgy érzem, elemi erejű vágy: tiszta forrásból 
feltárni és felmutatni nyelvünk múltbeli értékeit a jövő érdekében. 
Valamennyi társadalomtudományi diszciplína, és nem utolsósorban az 
élő irodalom érdekében. A Szótörténeti Tárról mondotta egy alka-
lommal: „ . . . főként az ízes városi meg a népnyelvből és a közvetlen 
hangú levelezés nyelvéből kijegyzett gazdag adalékanyagával csábíthatja 
kiváltképpen az írókat arra, hogy nyelvüket, íráskészségüket ebből a 
tisztán felbuggyanó forrásból gazdagítsák, tegyék kifejezőbbé, árnya-
latosabbá, szebbé.'" 2 Hozzáteszi rögtön: „Félre ne értsen senki. . . 
Nem avulttá szeretném tenni, nem régieskedésre szándékszom késztetni 
a mai nyelvet, csak bele szeretném mentetni az írókkal azt a sok nyelvi 
szépséget, ragyogást, amelyen magam a félszázados levéltári búvárkodás 
rendjén annyit ámuldoztam.'" 3 

1 2Szabó T. Attila: A szerző válaszol Веке György kérdéseire. In: 
Nyelv és irodalom. 569. 

' 3 Uo. 569. 



490 Szemle 

Az évszázadok alatt elfeledett, betemetett tiszta forrást feltárni, 
tanulságait a tudomány és művészet számára kamatoztatni Bartók és 
Kodály zseniális felismerése volt,s Szabó T. Attila célkitűzése az övé-
kével rokon. 

TARNÓC MÁRTON 

RÁBA GYÖRGY: BABITS MIHÁLY 

A Gondolat Kiadónál jelent meg Rába György kismonográfiája 
Babits Mihályról. Ez a karcsú kötet az első teljes igényű pályakép 
századunk s irodalomtörténetünk e kiemelkedő személyiségéről, méltó 
a centenáriumhoz. Alakrajz. amelynek vitára csábító részletmeg lla-
pításai is a szerző és tárgya közötti ritka összhang bizonyítékai. Mint az 
1981-ben megjelent s a szakkritika által nagy elismeréssel fogadott, 
Babits költészetét 1920-ig bemutató nagymonográfia első része, e teljes 
portré is az irodalomtörténeti fejlődésrajz új típusát valósítja meg, a 
szinte műről műre szívós következetességgel haladót. Üdvözöljük benne 
a gondolat, a költői szándék filozófiai gyökereihez visszanyúló, a 
Babits-filológiában új fényforrásokat kigyújtó, mindig a vizsgált szöveg-
hez tapadó, mégis bátor következtetésű, nemegyszer szárnyaló tudós-
képzeletet. A rendkívüli versértést éppenúgy nyugtázzuk, mint a 
próza-elemzések szövegérzékenységét, mint a roppant méretű írói és 
életanyag megformálásának ritka eleganciáját, sőt, az „itt költő beszél 
költőről" ugyancsak ritka pillanatait. A költő Rába György nem vá-
lasztható el az irodalomtörténésztől, sőt a költő más hullámhosszon 
érkező beleérzései, alkati rokonsága, verstani többlet-tudása gazdag 
harmóniába kerülnek az irodalomtudós minuciózus alaposságával, 
igényességével, impozáns filozófiai és poétikai műveltségével, képző- és 
zeneművészeti tájékozottságával, a vüág- és a magyar irodalomban való 
mozgásának otthonosságával. 

Babits filozófusnak készült, nem költőnek. Rába ezt az életrajzi 
tényt a pályakezdő költészetén tüzetesen és érzékletesen kimutatja, 
határozottan szembefordulva az irodalmi köztudatba mélyen beültetett, 
következésképpen az iskolai oktatás által is terjesztett ama nézettel, 
hogy a fiatal költő elhatározó érvénnyel a l'art pour l'art híve, a formák 
virtuóza. Már Keresztury Dezső is döntögetni kezdte ezt a nézetet 
1959-ben a Magyar Klasszikusok sorozatban megjelent Babits-válogatás 
elé írt jeles tanulmányában, de ez a felfogás szívósan él máig tovább. 




