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Az által küldött nyelvetillető tudós darabokat énis igyek-
szem megesmértetni; és azt vélem, hogy nevezetesenn az Ige 
harmadik formájárol való kérdésben nem csak helybehagyást, 
hanem viaskodo Társokatis kaptok. 

A' Te Segedelem kérő jelentésedet pedig ollyan választott 
helyekre, mellyekhez inkább bizom, személyesenis fogom aján-
lani. Az Isten segélyen, kőz haszonra intézett Nemes és költsé-
ges igyekezeteidbenn Már nyugszom, és baráttságodba ajánlott, 
vagyok Kedves Barátom 

alázatos Szolgád, hiv Barátod 
Aranka György 

ENYEDlSÁNDOR 

BABITS MIHÁLY ISMERETLEN LEVELE 
ÉS JEGYZETE RÉVÉSZ GÉZÁHOZ 

Az Irodalomtörténet néhány éve már közölte Révész Gézának, a 
kísérleti lélektan világhírű professzorának a hagyatékából Bartók Béla, 
Lukács György, Balázs Béla hozzá írt addig ismeretlen leveleit,1 és már 
akkor jeleztük, várható a hagyaték néhány további értékes darabjának a 
felbukkanása. Ez a feltevésünk mostanra bizonyosságot nyert: egy isme-
retlen Babits-levél és hozzá csatlakozó jegyzetek kerültek most napvi-
lágra. Keletkezésük legvalószínűbbnek tartott ideje: 1918, legkésőbb 
1919 első fele. 

Babits Mihály és Révész Géza között - tudomásunk szerint - nem 
alakult ki szorosabb kontaktus, kapcsolatuk esetleges volt, a Magyar 
Filozófiai Társaságban viselt tagság révén egy-egy alkalmi találkozásra 
korlátozódott, aminek legfőbb oka az lehetett, hogy szakmai érdeklő-
désük és baráti körük különböző irányba kötötte le őket. 

Babits filozófia iránti érdeklődése és a filozófiai gondolkodás iránti 
fogékonysága - amelynek révén nem egy filozófussal került tartós 
viszonyba (többek között Szilasi Vilmossal) - közismert volt. Mint 
ahogy az is köztudott volt, hogy irodalomtörténeti írásaiban gyakran 

' Hazatért levelek. . . It, 1981/3. 
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foglalkoztatták őt az alkotáslélektan egyes kérdései.2 Valószínűleg ez az 
érdeklődés terelte a figyelmét Révésznek a tízes évek második felében 
megjelent tanulmányaira,3 s a kínálkozó alkalmat megragadva reflektál 
a tehetség korai megjelenésével kapcsolatos hipotéziseire.4 

A kézzel írott levél szövegéből és a hozzá csatolt ceruzajegyzetekből 
kitűnik, Babits nem vitatta Révésznek a tehetség korai megnyilvánulá-
sával kapcsolatos főbb megállapításait, de kétségbe vonta, hogy szigorú 
törvényszerűség állna fenn e téren. Különösen az irodalom néhány jól 
ismert alakjára vonatkozó utalások érvényességét kérdőjelezte meg. 
Azokra a részekre egyáltalán nem reflektált, amelyekben Révész a tudo-
mány, a zene, a képzőművészet stb. kiválóságainak korán érett alak-
jaival foglalkozott, annál inkább azokra a portrékra, amelyekben az 
általa jól ismert angol, francia, orosz stb. írókat vette célba Révész, vagy 
éppen felejtette ki tanulmányából. 

Figyelemre méltó Babits levelének azon kitétele, ami szerint a mo-
dern korban a költőtől, a lírikustól megkövetelik a tudományos élet-
ismeretet is, ami azonban útjában áll a spontán módon kibontakozó 
tehetségnek. Ezért kevesebb napjainkban - írja Babits - a nagyon fiatal 
költő, mint korábban. 

* 

Babits levelét és jegyzeteit szöveghűen tesszük közzé. Változtatást 
(írásjelek) csak ott eszközöltünk, ahol ez a megértés szempontjából 
feltétlenül szükségesnek látszott. 

2 Babits egyik fiatalkori kijelentése így hangzik: „Meggyőződésem, 
hogy szaktárgyamat a philológiát csakis a minden tudományok alapjá-
nak, a pszichológiának az eddiginél nagyobb mértékű és egzaktabb fel-
használása révén lehet a jövőben továbbfejleszteni." Idézi: Kardos Pál: 
Babits Mihály. Bp. 1972. 22. 

3Vö. Révész Géza: A tehetség időszerű problémái. Magyar Pedagó-
gia. 1917. Uő.: A tehetség korai felismerése. Bp. 1918. Babits erre az 
utóbbi tanulmányra reagál. 

"Révész Géza az emigrációba is magával vitte Babits levelét és jegy-
zeteit, s mindig készült arra, hogy alkalomadtán majd válaszoljon rá, de 
erre azután mégsem került sor. (Révész Judit, Révész Géza leányának 
szíves közlése. 1980. július 10.) 
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Babits Mihály levele Révész Gézához 

(Boríték és dátum nélkül) 

Mélyen tisztelt Uram! 
Egy csomó adatot kijegyeztem. Sajnos, többet nem tudtam 

(részint időhiányból, részint mert az adatok nem voltak ke-
zemnél). Ma pedig el kell utaznom; és mivel nem akarom hogy 
elkésve érkezzenek az adatok, sietek előbb elküldeni őket. 

Az adatok engem arról győznek meg hogy általános tör-
vényt itt felállítani bajos. A költői képesség leggyakrabban 22 
és 25. életévek között jelentkezik teljes erejében. De nem 
nagyon nagy ritkaság hogy korábban is. Az elfogadott ítéletek 
azért megbízhatatlanok, mert amit a közvélemény főműnek 
elismert; annál néha nagyobb költői erőt mutatnak oly művek, 
melyeket csak az irodalmi szakember ismer. (Pl. Milton fiatal-
kori lírája.) 

Költői csodagyermekekre is van pl. így Rimbaud és Chat-
terton; így Musset is. 

Érzésem az hogy Danténak és Shakespearenek nagyon 
korán elsőrangú lírai versei termettek. Ezt azonban bizonyítani 
nem lehet. 

A magyar irodalom is ad példákat. Elsősorban Petőfit; aztán 
Eötvös-1 (Karthauzi); Csokonai-1, aki 17 éves korában kezdett 
írni stb. 

Az én saját érzésem az volna hogy a lírai és verselő kedv, 
valamint a leíró képesség is korán fejlődik, s csak az életismeret 
tulajdonképpen nem irodalmi hanem tudományos követelmé-
nye, melyet azonban mindjobban megkövetel az irodalmi mű-
vektől is a modern tudományos hangulatú kultúra, az ami a 
költők korai készvoltának útjában áll. Ezért gyakoribbak a 
nagyon fiatal költők régen mint ma. 

Az ifjú Békássy Ferenc azonban, aki 22 éves korában elesett 
a harctéren oly verseket alkotott, melyeket meggyőződésem 
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szerint a jövő a mai verstermés legelső sorában fog említe-
ni.5 

Én magam első kötetemet, melyet a hozzáértő kritika époly 
kedvezően fogadott mint a többit, s magam is nagyra tartok 
mint legnagyobb részben teljesen érett művemet, majdnem 
teljesen 22 éves koromban írtam (bár jóval később jelent 
meg).6 

Maradok kiváló tisztelettel 
Kész híve 

Babits Mihály 
Babits Mihály jegyzetei 

(Dátum és aláírás nélkül) 

Puskin 1799. május 26-án született. 19 éves korában írja Rusz-
lán és Ljudmilla című költeményét. 
1820-ban híres versét a „Szabadsághoz"-t, melyért száműzik. 
Száműzetése alatt 1820-tól 1826-ig írja: A kaukázusi fogoly, A 
bahcsiszeráji szökőkút, A cigányok, Anyegin Eugen eleje, Gróf 
Nulin, A rabló testvérpár. - A kaukázusi fogoly 1821. (Egyik 
főműve) 22 év. Lírai műveit 1819-től kezdve. 
Rimbaud * 1851. („Enfant Shakespeare"7) (Victor Hugo sze-
rint). Verseit 1869-1872 közt írta mind 18-21 év. (Azután 
néhány prózán kívül semmit.) 

5 Vö. Magyar Életrajzi Lexikon. Bp. 1967. II. к. 158.; „Babits ver-
seinek legelső angol fordítója Békássy Ferenc, aki cambridge-i diákkorá-
ban 'egy ismert angol költőtárs felszólítására' címmel írt és olvasott fel 
egy nagyszabású tanulmányt.. . Békássy az Arany kísértetek (Golden 
G h o s t s ) . . . , Ballada írisz fátyoláról (Ballad of I r i s ) . . . verseket fordí-
totta angolra, s részeket közölt a Laodameiából is." - írja Gál István: 
Babits és az angol irodalom. (Debrecen 1942. 72.) c. könyvében. Majd 
így folytatja: „Babits megrendült nekrológban vett búcsút a világ-
háború tragikus áldozatától, az angol-magyar kétnyelvű költő lehető-
ségét siratta benne." Uo. 

"A hatholdas rózsakert c. regényről van szó. 
7 A gyermek Shakespeare. 
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Marlowe szül. 1563. megh. 1593. 
Úgy tudom, főműveit igen korán írta, de nem tudtam kinyo-
mozni mikor. 
Schiller A Rablókat8 köztudat szerint 16 éves korában írta. 
Nincs magamnál adat, meggyőződni, igaz-e? 
Shelley * 1792. 
első könyvét írta 1809. (Zastrozzi c. regény) 17 éves 
megjelent 1810. Ugyanez évben még egy másik regény is 18 éves 
1811. megj. Necessity of A theism9 19 éves 
Queen Mab10 megj. 1813. 21 éves 
Első remeke A lastor 1815. 23 éves 
„None of Shelleys poems is more characteristic than this"11 -
írja mrs. Shelley híres jegyzeteiben. Dowden12 is a költő első 
érett remekének (marvellously exalted1 3 ) tartja. 
Keats * 1795. 
Első könyve Poems14 megj. 1817. (részben jóval 
előbb írva) 22 év 
„Literature hardly affords another example of work at once so 
crude and so attractive"15 (Sidney Colvin) 
Éretlen és gyermekes versek csodálatosan tökéletesekkel kever-
ve. 
Első nagy epikus remeke: Endymion 1818. 23 év 
A többi mind; Hyperion, St Agnes Eve1 6 stb. az 1819. 
évre esik 24 év 
(Ezután már beteg s csak jelentéktelenebb dolgokat ír.) 

8 Haramiák. 
9 Az istentagadás szükségességéről. 

1 "Mab királynő. 
' 1 Shelley egyik verse sem jellegzetesebb, mint ez. 
1 2 Dowden Edward (1843-1913) angol kritikus, irodalomtörténész. 
' 'Csodálatosan egzaltált. 
14 Költemények. 
1 5 Aligha található az irodalomban még egy életmű, ami egyidejűleg 

ennyire kegyetlen és attraktív lenne. 
1 6 Helyesen: The Eve of St. Agnes - Szent Ágnes estéje. 
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Robert Browning * 1812. 
A Paracelsus (első nagy műve, mely egyik leghíresebb 
marad) 22 év 
fő részeit írta 1834. 
Musset * 1810. 
Contes d'Espagne et d'Italie17 1828-29. 18-19 év 
Rolla, Naomuna s más verses novellák 1832. 22 év 
(a Contes d'Esp. et d'It. Musset egyik fő lírai könyve, korára 
óriási hatással volt, könnyűségre és lírai friss szabadságra párat-
lan.) Musset 19 éves korában a legtöbbet emlegetett költők 
egyike volt. 
(Les nuits1* 1835-36. 25-26 év) 
Thomas Chatterton * (A Rowley-versek szerzője) 
* 1752. 
[Rowley egy képzelt középkori klasszikus mint Osszián. Chat-
terton e versekben (a mai angol kritika közvéleménye szerint) 
nagy költő és páratlan stilizáló és archeológ.] 
Rowley alakját kigondolta 1765.-ben 13 év 
A versek legkitűnőbbjeit írta 1768.-ban 16 év 
(a következő évben meghalt)19 

Milton * 1608. 
Első (latin) versét írta 1624. ) , ., J 16 év 
Első angol verse 1625. e a k m e g ( 17 év 

11 Spanyol és olasz mesék. 
18 Az éjszakák. 
1 5 „Angliában - írta Babits - egy újabb irodalmi hamisítás történt, 

amit ezúttal egy tizenöt éves gyermek követett el, Chatterton . . . Chat-
terton egy középkori szerzetes nevében írta archaizáló verseit . . . , 
a Shakespeare-féle történeti drámák korában s vi lágában. . . A 
költő . . . csodagyerek . . . elégett önnön korai lázában . . . Chatterton 
18 éves korában öngyilkos lett, éhezve és reményvesztetten. Alakját a 
költősors szimbólumává avatta. Ez a szimbólum érvényes maradt Pető-
fiig, sőt máig." Vö.: Babits Mihály: Az európai irodalom története. A 
szöveget gondozta és a jegyzeteket írta Belia György. Bp. 1979. 
2 3 5 - 2 3 6 . 
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Első lírai remeke Ode on Christs Nativity)20 1629. 21 év 
(Milton a legelső angol lírikusokhoz tartozik; a lírában a mérv-
adó angol vélemény szerint, mellyel az enyém is egyezik, még 
sokkal nagyobb mint az epikában. A Paradise Lost21 -ot is lírai 
szépségek teszik naggyá, s a korai versek már ugyanazon erőt 
mutatják.) 
Byron * 1788. 
Verskötetét sajtó alá rendezi 1806. 18 év 
megjelenik 1807. 19 év 
(A Hours of Idleness22 azonban még nem tartozik főművei 
közé.) 
Egy hírhe dt szatírát 1808. 20 év 
A Childe Haroldot megkezdte 1809.- 21 év 
Leopardi * 1798. 
Első verse 1816. 18 év 
Első híres verse (Monumento di Dante2 3 ) 1818. 20 év 
Legfőbb művei 1821.-? 23 év 

(A jegyzet itt megszakad.) 

GÄBOR ÉVA 

2 0 A teljes cím: Ode on the Morning of Christ's Nativity - Óda 
Krisztus születésének reggelére. 

21 Elveszett paradicsom. 
2 2 A tétlenség órái. 
2 3 A teljes dm: Sopra il monumento di Dante - Dante emlék-

müvére. 




