
B A R T A J Á N O S : 

BABITS MIHÁLY EGYETEMI ELŐADÁSAI* 

1. 

A Népszabadság 1959. évi március 25-i számában Békés István tollából érdekes vissza-
emlékezés jelent meg azokról a napokról, amikor 1919-ben, a Tanácsköztársaság első heteiben, 
a budapesti tudományegyetem bölcsészeti kara megkezdte a tavaszi félévet. A kezdés nagy 
eseménye az ú j egyetemi tanárok bemutatkozása volt; az akkor már országosan ismert, de 
elismeréshez és katedrához csak most ju to t t nevek közt szerepei a Babits Mihályé, aki — a 
cikkíró indexének tanúsága szerint is — egy főkollégiumot hirdetett Az irodalom elmélete 
címen és mellette egy Ady-szemináriumot. Babits a Múzeum körúti épület hagyományos iro-
dalomtörténeti tantermében tar to t ta óráit; még a mi időnkben is ez volt a tizenegyes, később, 
a tantermek csökkentése során hatos lett és maradt is mindaddig, amíg az épület a bölcsész-
karé volt. Idézem most az újság szavait: ,,. . . Jóval a meghirdetett első Babits-előadások 
előtt zsúfolt ház volt. A hallgatók és vendégek az ablakpárkányon ültek és a dobogó lépcsőjén 
kuporogtak. Babits Mihály — Ady halála után ráöröklődött költőfejedelmi rangját kellően 
hangsúlyozva — nagy kísérettel jelent meg. Azok között, akik az első előadásra vele jöttek, ott 
volt Ady özvegye, Csinszka is. A diákok utat nyitottak az érkezőknek, és Babits néma csendben 
vonul t fel a ka tedrára . " 

Erről az egyetemi tanárságról én, aki abban az évben még vidéki gimnazista és újdon-
sült Babits-olvasó voltam, az újságból értesültem; később egyetmást beszélt az órákról egy 
félig katona, félig diák jóbarátom, aki ezekben a hónapokban Pesten rekedt, s noha nem volt 
irodalmár, a kíváncsiság őt is elcsalta egy-két órára. Az előadó emfázisa megmaradt emlékeze-
tében; tőle tudom azt az apróságot, hogy a nagy tolongás miatt az Ady-szemináriumra végiilis 
csak azokat bocsátották be, akik az órát az indexükbe felvették. Későbbi visszaemlékezés 
szerint az irodalomelméleti órákon a tolongás annyira fokozódott, hogy a nyitvahagyott a j tó 
mögé, a tizenegyeshez vezető hosszú folyosóra'is ju tot t hallgatóság. 

* Ez az ismertetés részletesebb kidolgozása annak az előadásnak, amelyet a Kossuth Lajos Tudomány-
egyetemnek a Tanácsköztársaság negyvenedik évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülésszakán 
1959 április havában t a r to t t am. A végleges fogalmazáshoz még fel tud tam használni két időközben megjelent 
értékes adatközlést : Ungvári Tamás: Adalékok Babits Mihály pályaképéhez, 1918 19. ( I t K 1959. 2, 
szám) — és Éder Zoltán: Ismeretlen adatok Babits 1919-es magatartásának következményeihez (A Petőfi Irodalmi 
Múzeum Évkönyve, 1959; közli többek között a ma már egyébként hozzáférhetetlen Az igazi haza című 
Babits-cikket). Az adatok összegyűjtésében segítségemre volt két t an í tványom: Bata Imre, aki Babits és a 
magyar irodalomtörténet címen n y ú j t o t t be egyetemünkön bölcsészdoktori értekezést, és Simon Zoltán, aki 
most dolgozik szintén huszadik századi i rodalomtörténet írásunk köréből vet t doktori értekezésen. 

Cikkem lezárása u tán végre előkerült egy második egykorú jegyzet Babits egyetemi előadásairól ' 
Fáb ry Zoltán tula jdonából . Ezen az alapon esetleg sor kerül a teljes szöveg kiadására. Éppen ezért kérek 
m i n d e n k i t , akinek hasonló jegyzete vagy ilyen jegyzetről tudomása van, közölje ezt lapunk szerkesztő-
ségével . 
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A visszaemlékezésekkel kapcsolatban furcsa, de örvendetes tapasztalatom volt. Amikor 
— régi adósságom kiegyenlítése gyanánt — kezdtem cikkemhez az anyagot gyűjteni, egy-
szerre szólaltak meg addig hallgató ismerősök, akikről kiderült, hogy annakidején ott ültek 
Babi t s előtt a padokban: Kardos Pál kartársam, egyetemi docens, akinek mostani tudományos 
t émá ja Babits költészete; Kis Miklósné dr. nyugalmazott középiskolai tanár, akinek az elő-
adásokról készült jegyzete 1945-ben kallódott el; emlékei szerint Babits annyira újszerű és 
érdekes volt, s oly áhítattal hallgatták, hogy időnként megállt a toll a kezükben: elfelejtkeztek 
a jegyzetelésről. Sarkady Ida tudományos könyvtáros, csoportvezető és Péterfy László 
könyvtáros (mindketten a Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárában) egy eddig tud-
tommal ismeretlen, elfelejtett mozzanatról közöltek adatokat . Középiskolai tanárok részére 
1919 februárjától kezdve átképzőtanfolyamot szerveztek, számos előadóval és sokféle elő-
adással. Fogarasi Béla filozófiát, Varga Jenő közgazdaságtant adott elő; talán nem mozaik-
előadásokról, hanem tanfolyamszerű, hétről hétre ismétlődő órákról volt szó. Három irodalmi 
előadóra emlékeznek, ezek : magyar irodalomból Babits és Schöpflin, francia irodalomból 
Benedek Marcell. A tanfolyam délutánonként volt, az Egyetem téri központi épületben, s álta-
lában csak a berendelt középiskolai tanárok látogatták. így Péterfy László is, akkor a debre-
ceni ref. kollégium tanítóképző-intézetének tanára . Hallgatta Babitsot és Schöpflint; az előbbi-
nek Zrínyi-, az utóbbinak Vörösmarty-órájára emlékszik. Az ő jegyzetei se élték túl az 1944— 
45-ös vihar t . Nem is tudot t végig kitartani; április vége felé, Debrecen román megszállásának 
hírére, hazautazot t . —Sarkady Ida, akkor tanítónő, érdeklődésből, középiskolai tanár-ismerő-
sei hívására ment el a tanfolyam néhány órájára. Benedek Marcellnek Zoláról, Babitsnak a 
Csongor és Tündéről szóló előadására emlékszik. Babits saját Vörösmarty-tanulmánya nyomán 
haladt; föllépésében volt félszegség, de mihelyt beszélni kezdett, magával ragadta hallgatóit. 

Magának Babits egyetemi tanárságának külső történetéről a bölcsészkar irat tára őrzött 
meg néhány adatot . Neve, tizenegyedmagával, ott van a 88 226/1919. VI. 1. sz. kinevezési 
okiraton. (Éder Zoltán adata szerint a Tanácsköztársaság c. hivatalos lapban május 17-én 
jelent meg.) Az iratból megtudjuk, hogy Babitsot ,,a modern magyar irodalom és 
világirodalom" rendes tanárává nevezték ki. Informátorom öt olyan kari ülést említ, 
amelyen, a jegyzőkönyvek szerint, Babits is ott volt; az utolsónak dátuma július 2. Az 
említett kinevezési okmánynál minden bizonnyal korábbi az a keltezetlen irat, ,,egyes 
előadások pótlásával és a tanárképzés kiegészítésével megbízott előadók"-ról; ezek 
névsorában szerepel Babits Mihály Az irodalom elmélete c. heti hatórás kollégiumával. 
Úgy látszik, az ú j garnitúra a félévet csak megbízott előadóként kezdte, s később kap ta 
meg professzori kinevezését. 

A múló visszaemlékezéseknél és a hivatalos adatoknál többet jelent az a füzet, amelyet 
másodéves egyetemi hallgató koromban vettem az Eötvös-Kollégiumban ún. családapámtól, 
Nagy Sándor Kálmán magyar—német-szakos kollégámtól, aki később kereskedelmi iskolai 
tanár lett, Imre Sándornál egyetemi magántanári képesítést szerzett, s Borotvás Nagy Sándor 
néven a közgazdasági nevelés és oktatás kérdéseiről könyvet és cikkeket irogatott . A füzet: 
az ő egykorú jegyzete Babits említett irodalomelméleti előadásairól; olyan, amilyenek az 
átlag-jegyzetek : fogalmazása laza, i t t-ott hibás is, több kisebb és egy nagyobb hézag akad benne. 
Ismétlődései, visszafordulásai, összegezései még éreztetik az órák tagolását és az előadás köz-
vetlenségét. De lapjait forgatva, megérezzük a történelem levegőjét is: ahogy a kifejtendő rend-
szer széles íveléssel kezdődik, még április elején, ahogy május—júniusban az iram egyre 
gyorsul, az előre kijelölt főrészek terjedelemben egyre rövidülnek, végül szinte már csak jel-
zésekké zsugorodnak: mindez az ifjú Tanácsköztársaság drámai küzdelmeit, a feje fölé egyre 
végzetesebben tornyosult viharfelhőket érezteti. 

A hallgatói szöveg, említett fogyatékosságai miatt , nem annyira érett, hogy kiadására 
gondolni lehetne, hacsak előbb-utóbb másunnan jobb szöveg nem kerül elő. De úgy hiszem, 
a tudományos nyilvánosság, — a Babits életműve és az irodalomelmélet iránt érdeklődők szíve-
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sen veszik, ha gondolatmenetét bő vázlatban ismertetem, a kereken 120 lapos anyagot mintegy 
nyolcadára rövidftve. 

2. 

„Az emberiség érzéseinek és átérzett gondolatainak thesaurosa az irodalom. Az érzé-
seké, melyeket a kultúr-emberiség évezredeken át tar tó szenvedései keltettek fel. Az élet 
kevés örömének, sok panaszának és továbbmenni-akarásának folytonos, nem fáradó hangjai , 
melyek mint a lokomotív szellentyűjének munkája vit ték előre a szociális gépezetet. Az iro-
dalom lényegében forradalmi, minden forradalom rej te t t motora. Az irodalmat mint a múlt 
képződményét fogjuk tárgyalni, azonban mindjár t hozzátehetjük, hogy ami t az irodalom 
képvisel, az nem álló, stabil, hanem lendítő része a múltnak. Az irodalom régiségének tárgya-
lásánál úgy megyünk hátra, mint amikor a futó hátranéz, hogy előretörjön. Nem is akarunk 
régiséggel foglalkozni, tudományunk nem történeti , nem a múlté. A múlt csak anyag és 
példa lesz számunkra." 

A babitsi stílusú előhang után a jegyzet általános tudományelméleti bevezetéssel kezdő-
dik. A valóság részint tényekre, részint a tények viszonyaira bontható fel; kétféle tudomány 
van : a tények és a viszonyok tudománya. Az irodalomra nézve az elsőnek az irodalomtörténet, 
a másodiknak az irodalomelmélet felel meg. A tények egyszeriek és időhözkötöttek; ez a jel-
legük a természettudományokban elhanyagolható, a lélektani és szociológiai tényéknél, tehát 
az irodalmiaknál is, fontos. A viszonyokban mindig van valami időhöz nem kötöt t , örök 
érvényű. A velük foglalkozó, elméleti tudományok tehát filozófiai jellegűek. Az irodalom-
elmélet pl. ku t a tha t j a élmény és mű összefüggéseinek vagy az irodalmi hatásnak törvény-
szerű elemeit; ku ta tha t j a a még a viszonyoknál is állandóbb esztétikai normákat , amelyek 
az irodalmi értékelést lehetővé teszik. 

Babitsra vall a bevezetés következő problémája: nein másodlagos tudomány-e az iro-
da lomtudomány— hiszen nem közvetlenül foglalkozik az életjelenségekkel, hanem valósággal 
újrakérődzi az irodalom által már feldolgozott életanyagot. Csakhogy a mi tudományunkban 
„nem az irodalom által már feldolgozott élettartalom kerül feldolgozásra, hanem maga az 
irodalom mint formai jelenség az őt alkotó erőkkel és a tartalomhoz való viszonyával". Éppen 
ezért az irodalomtudomány már ráépül azokra a tudományokra, amelyek az emberi lelket 
és a társadalmat ku ta t ják . I t t röviden kitér Babits a tudományok Comte-féle hierarchiájára, 
s megpendíti, de még függőben hagyja: mennyiben normatív és mennyiben természettudo-
mányi az irodalomtudomány. 

Ugyancsak felbukkan a m ó d s z e r kérdése; az analógiát, tehát a hasonlóságból le-
vont általánosításokat és az analízist, amely a bonyolult tüneményeket egyszerűbbekre 
bontja fel, a mi tárgyunk kutatására kétségeseknek mondja; egyébként az említett tudomány-
elméleti kérdések megoldását függőben t a r t j a mindaddig, míg nem tisztáztuk: mi az irodalom, 
mi tartozik bele? Babits fogalom-meghatározása nem teljesen eredeti (Baldenspergernek alább 
még említendő könyvét követi), de kölcsönzött voltában is jellemző rá. Az emberek közlik 
egymással lelki tar ta lmaikat ; az újságíró, a szónok, a tudós ezt praktikus célból teszi, tehát a 
közlésben elvész a tar ta lmak egyéni színe és egyszerisége. „Ahhoz, hogy az író vagy szónok 
nemcsak közös érzéseit, hanem egész lelki hangulatát teljes pontossággal, úgy ahogy az benne 
megvan és csak egyszer fordul elő, s úgy, ahogy az soha senki másban ismétlődni nem fog, 
közölje, ehhez az erőfeszítéshez az kell, hogy a kifejezés öncél legyen." „Az irodalom a lelki 
tar talomnak a maga teljességében való visszaadására törekszik, mert semmi más célja nincs, 
mint ez a kifejeződés." Egyediség és általános érvényűség dilemmáját megoldhatónak t a r t j a : 
minél nagyobb teljességben adja magát az író, annál teljesebben, igazibban emberinek érez-
zük. 

Baldenspergertől veszi át Babits az »expressio« és a »formula« ellentétpárt, s megismétli 
hazai anyagon francia elődjének dokumentációját. A különbséget Baldensperger a Bovaryné 
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két részletének összehasonlításán érzékelteti (egy parasztasszony leírása; a mezőgazdaságot 
dicsőítő szónoklat); Babits példái: Kemény Zsigmond Két boldog című elbeszélésének s Jászi 
Oszkár A magyar értelmiségi középosztály és annak hibái c. publicisztikai művének egy-egy 
lapja. A formulák szívósságát, nemzedékről-nemzedékre való hagyományozódását Balden-
sperger érdekes példákkal bizonyítja; Babits átvesz közülük egyet; hogyan él tovább az ameri-
kai költészetben az angol költészet két kedves madara: a pacsirta és a csalogány — noha 
Amerikában nem található egyik sem. 

De ha az irodalom pusztán expressio volna, a róla szóló tudomány feloldódna a lélek-
tanban és a szociológiában. De az expressio kiszakítja a művet az alkotó lelkéből; a mű nem-
csak expressio, hanem objektiváció is: önálló léte van, ,,a nyers átélés nem irodalom . . . az 
irodalom az írótól függetlenül vizsgálandó, és úgy tekintendő, mint az emberi szellem objekti-
válódása". 

Az előadás itt kanyarodik vissza az irodalomtudomány jellegének és módszerének kér-
déseihez. Előbb el kell választanunk egymástól három lehetséges nézőpontot: a) a filológiait, 
amely csak a mű tar ta lmát nézi, és felolvad a pszichológiában és szociológiában, tehát való-
sággal természettudományi jellegű; b) a normatív esztétikait, amely már nem tényeket 
konstatál , hanem a művet, mint formát, kifejezést, objektivációt mérlegeli: mennyire közelíti 
meg a tökéletes kifejezés normájá t? c) A speciálisan irodalomtudományi nézőpont és módszer 
ennek a kettőnek a kombinációja. Nem tekintheti a műveket pusztán lélektani és társadalmi 
dokumentumoknak, nem mondhat le az érték-szempontokról. A mű szerves egész, amely nem 
vezethető le keletkezési folyamatából stb. —Másfelől: a kész mű értékelését is a pszichológiai-
szociológiai elemzés és beleélés készíti elő, alapozza meg. Petersen alagút-hasonlata szerint: 
kétfelől kell kezdeni az irodalom tanulmányozását, mint az alagút fúrását : egyik oldalon a 
műből, másikon az íróból indulunk ki; az irodalomtudomány módszerében sem tisztán termé-
szettudományi, sem tisztán esztétikai jellegű. A két véglet: a pszichologizmus és esztetizmus 
önmagában helytelen. 

Maga a tárgyaló rész az irodalomelmélet területét hét nagy problémakörre osztja fel; 
római számokkal jelezve adom mindegyiknek rövid foglalatát. 

l .Az irodalom egészének osztályozása, tagolása. A hagyományos hosszmetszeti osztá-
lyozás nemzeti irodalmakra tagol, a hagyományos keresztmetszeti műfajokra . Ez a fejezet 
foglalja magába az előadás legkülönösebb részét: a nemzeti elvű irodalomfelosztás heves 
tagadását és cáfolatát . A problémát még majd külön szemügyreveszem; itt csak Babits ellen-
érveit foglalom össze. A történelmi érv szerint sem az ó-, sein a középkor, sem a reneszánsz 
nem ismerte még ezt a csoportosítást; nem ismert nemzeti irodalmat, csak egységes világiro-
dalmat ; a szétválasztás tudatosan 1780 körül, a nemzeti eszme ébredésekor kezdődik. Az 
„ember tani" érv szerint „minden, amit a nemzetiség változtatni tud ra j tunk , nagyon csekély 
külső máz ahhoz az általános emberihez képest, mely a lelkünk mélyén él". Az irodalom 
nem a nemzet, hanem az egyén lelkét fejezi ki. A »nemzeti karakter« különben is meghatároz-
hatat lan. Babits itt Baldenspergernek egy kajánul szkeptikus okfejtésére támaszkodik, amely 
felsorolja: ki hogyan próbálta a francia vagy német »nemzeti géniusz«-t meghatározni: az 
ismertetőjegyek többnyire ellentmondók, s ha alkalmazni próbáljuk őket, számos író, olykor 
az elismert nagyságok is kívülrekednek a korlátokon. „Könnyelmű általánosítás hozta létre 
tehá t a nemzeti csoportosítást." Baldenspergernek van még egy szellemes, de persze vi ta tható 
szociológiai érve is: Az irodalmak nem nemzetiek, hanem nemzetiekké válnak, a politikai 
nemzetiség kialakulásával párhuzamosan, tudatos propaganda, szimplifikálás, sőt valóságos 
legendaképződés ú t ján . „Az író teremti a nemze te t . . . Mikor egy írói egyéniség megjelenik, 
a legtöbb esetben a nemzet nem akar ja sa já t jának elismerni . . . nemzetével mintegy szemben-
áll, de annyira hat nemzetére, hogy nemzete hasonul hozzá." Babits aktuális példája: Ady. 
„A háború borzasztó átalakító hatása a nemzet lelki fejlődését annyira siettette, hogy a nemzet 
utóiérte Adyját , hozzáadysodott Adyhoz, tehát nem az író volt nemzeti, hanem a nemzet 
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hasonult hozzá." Baldensperger záróformulája, Babits szavaival: „Az irodalmat csak adop-
tálja a nemzet, csak táplálkozik belőle, de eredetileg az irodalom nem nemzeti." Költőtől meg-
hökkentő Babitsnak egyik érve: „Mindjárt feltűnik, hogy az osztályozás egy külsőségen, a 
nyelven alapszik." Megpendíti végül, gondolatsorát befejezve, azt a lehetőséget, hogy az iro-
dalom időbeli osztályozása, tagolása az »uralkodó világnézetekre« épülhet. 

Erős kritikát kap a műfajok szerinti felosztás, általában a hagyományos műfajelmé-
let; mind az akkor tankönyvekben dívó hármasságot (elbeszélő, megbeszélő, rábeszélő művek), 
mind a hagyományos epika- líra- dráma-kategorizálást felszínesnek tar t ja ; nem is húznak ezek 
világos határvonalakat , hiszen a konkrét irodalom tele van a líra, epika, dráma közti á tmenet i 
jelenségekkel; egy lírai költemény drámaibb lehet, mint egy színpadi mű. Az expressio, ill. 
objektiváció foka sem irányadó; végül is „minden költemény líra, mert expressio . . . minden 
átélés egyenlően élmény és a költő már magát ad ja . " A műfajok azért sem adhatnak meg-
nyugtató felosztást, mert változó, korhoz kötött , történeti képződmények. „A 18. században 
pl. hiányzik a líra, napjainkban nincsen eposz, a regény a görög hanyatlás korában született . . . 
Tulajdonképpen minden nagy íróval új műfaj születik; ez természetes is, hiszen ú j a t csak ú j ja l 
lehet k i fe jezn i . . . Viszont ha a műfajra mint szerszámra már. nincsen szükség, ha nincs már 
olyan élmény, amit ki lehetne vele fejezni, akkor a műfajok kihalnak." Az óda vagy az epi-
gramm példája azt is elárulja, hogy a műfaji jelleg akkor is változhat, ha az elnevezés azonos 
marad. — Érinti itt Babits Brunetiére műfajfejlődési elméletét, azzal az óvó megjegyzéssel, 
hogy az ilyen organikus szempontok az emberi szellem termékeinek körében csak a hasonlat 
érvényével bírnak. 

Az osztályozás valódi alapjául az időbeliséget, azaz a történeti szempontot fogadja el — 
s így az egész problémát a korszakolásra és a vele összefüggő kérdésekre csúsztatja á t ; ez 
viszont alkalmat nyúj t neki arra, hogy vázolja álláspontját az akkor még újszerű nemzedéki 
elméletről. Amikor zárókérdését felteszi: melyek azok a tényezők, amelyek új korszakot indí-
tanak el az irodalomban? — a válasz (új világnézet és nagy egyéniség) már a második kérdés-
csoporthoz szolgál átmenetül. 

Előbb azonban, óvatosan, mégis megpróbál Babits valamelyes műfaji kategorizálást 
adni. Lehetnek bizonyos típusok a viszonyban, amelyben a kifejezés a kifejeznivalóhoz áll. 
Voltaképpen a közvetlenség és közvetettség fokozatain haladunk tovább: első típus az egyszerű, 
természetes élménykifejezés, a másodikban „az élményt nem közvetlenül fejezem ki, h a n e m 
lelkemben mégegyszer átélem . . . az élmény fölveszi a lélekben a szomszédos rétegeket"; a 
harmadik típusban „olyan élményt fejezek ki, melyet bennem már expressio keltett . Ez a 
kritikai irodalom". (Ez utóbbiba nemcsak a kimondott kritikusokat sorolja.) „ E felosztás 
voltaképpen három at t i tűd, melyet az élettel szemben el lehet foglalni." 

A II. kérdéscsoport: az irodalom mozgatóerői. Milyen erők, milyen tényezők állanak 
az irodalom korszakos változásai mögött? Alább még visszatérek arra a szkeptikus fejtege-
tésre, amellyel ez a szakasz indul: Baldensperger nyomán Babits igen kevéssé ismeri el a 
társadalmi-politikai változások irodalom-mozgató hatását . A főerőt a Taine-féle miliő-elmélet 
és a Dilthey-féle élmény-elmélet bírálatára fordítja. Az elsőt tapasztalati érvek alapján utas í t ja 
el. „A miliő nem magyarázhatja meg az irodalmi jelenség előállását, mert egyformán hat min-
denkire, s mégis ugyanegy miliőben a legkülönbözőbb művek jöttek létre. Az egyéniség Taine-
féle figyelmen kívül hagyása nem állhat meg." Babits szerint Dilthey csak Taine elméletének 
modernebb, finomabb alakját adja. Hogy az egyéni élmény csakugyan olyap fontos mozgató 
és magyarázó elv-e, az az író szándékától függ; Qoethe fontosnak ta r to t ta művei megértésé-
hez élményeinek ismeretét; Herediánál ez nem számít. „Sem az egyéni, sem a kollektív élmény 
nem lehet az irodalom mozgatóerejének megmagyarázója, 1. ha az egyéni lenne, akkor most 
a háború után nagynak kellene lenni az irodalomnak, pedig ellenkezőleg van. 2. A kollektív 
élmény sem lehet ez az erő, mert így az irodalmi koroknak a politikaiakkal össze kellene esni. 
De pl. Ady iránya politikailag csendes korban jö t t . " Az irodalom méíyebb élmények expressiója, 
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a szó köznapi értelmében ve t t élményanyag csak eszköz. Amikor egy kor vagy költő figyelme 
ú j , addig észre nem vett élmények felé fordul, az okot belsőbb dologban, a világnézet változá-
sában, talál juk meg. Ez az, ami kisugárzik az irodalomban, s utóbb megtalálja a maga 
kisugárzását a politikában is. Példa gyanánt, a korszellem és a politika egybehangzására, az 
anti-intellektualizmus terjedését hozza fel, megismételve azokat a gondolatokat, amelyeket 
megpendített Az örök öe'A'e-fordításhoz csatolt jegyzetekben és A veszedelmes világnézet c. 
cikkben, s részletesen kifejtett az Uj racionalizmus c. előadásban, amelynek fennmaradt 
vázlatát Ungvári Tamás közli. (Itk 1959, 242—243. 1.) „Csakis ilyen világnézetű korban volt 
lehetséges, hogy az embereket s a népeket egymás ellen uszítsák, a »Wille zur Macht« erejével 
belekényszerítsék a háborúba. Tehát a világnézetnek köze van a háborúhoz is meg az irodalom-
hoz is. Mindkettő közös forrásból származik, csakhogy az irodalomban elkezdődött a változás 
már a háború előtt ." — Ezt a modern anti-intellektualizmust veszi észre Babits a kor l í rá jában. 
„Az ész szerepe igen kevés a mai lírában. A modern líra oly hangulatok versbe foglalása, melyek 
asszociatív és hangzásbeli tényezőktől függenek." 

Tehát a világnézeti változás az oka az irodalmi változásnak. De mi okozza a világnézet, 
vál tozását? Igaz, az eszmék „elkopnak", ú j tények és események merülnek fel, mindez azonban 
hatástalan marad mindaddig, amíg föl nem lép a nagyember, a zseni, aki az ú ja t képes észre-
venni és kifejezni. „Mi tehát az irodalmat mozgató erő? A véletlen, az írói egyéniség megjelenése, 
a zseni." Az előadás most kifejti Babits zseni-elméletét. Miben különbözik a zseni a több i 
embertől? Kedves tétele Babitsnak: „Legtöbbjük észben és érzésben nem emelkedik túl az 
átlagemberen." De akkor mi az oka annak, hogy egyik lélek képes az expressióra, a másik nem? 
Maga az élmény erre nem képesít („gyönge írók akarnak az elbeszélt élményekkel hatni") ; 
a fantázia, amelyre számos irodalomkutató utal, csak eszköz, bár fontos eszköz. Baldensperger 
nyomán (l'iniciative des inadaptés) Babits is hajlandó a zseni kialakulásában némi szerepet 
jut ta tni annak, hogy a tehetség és környezete, társadalma, nemzete között disszonancia van, 
hogy számára elérhetetlen a környezetéhez való teljes adaptáció. Idegen származás, betegség, 
testi stigma, abnormitás tuda ta támaszthat merészséget, lendületet az újnak kifejezésére. 
(Néhány lappal odébb ezt az elméletet túlzásnak nyilvánítja.) Mégis, a zseni döntő tényezőjét 
Babits a kifejezni-akarásban, a kifejezni-akarás következetességében, s így az önmagához 
való hűségben lát ja. „Az irodalmi zseni tehát inkább morális, mint psychologiai sajátság." 
„Amint én megismerem magamat s ezt a világnak ki akarom fejezni, ehhez igen lés kell, hűnek 
kell magamhoz maradnom, énségemet a világnak bátran odakiáltani." (Közben célzás az 
akkor divatos Weininger elméletére: az irodalmi zseni lényege a »Gedächtnis«, az emlékezet 
félig morális értelemben.) „Az élmények a zseni számára nem jelentik a v ilágot, a világot bele-
éli önmagába, s a saját maga belső fejlődése a fontos; a világ csak anyag, költői téma számára, 
élmény, melyből önmagát építi fel." Goethe, Arany, Vörösmarty példáján illusztrálja, hogy 
a fő folyamat az alkotó küzdelme az élménnyel, az a szívós befogadó, alakító munka, amellyel 
a lángelme élményeit önmagához, saját világához asszimilálja. „A konst i tu t ív erő az élményt 
leidolgozó írói lélek. A tehetség, amely a felépítést elvégzi, a fantázia; ez az egyetlen psycho-
logiai jellemvonás, mely az írónál különbözik a más emberekétől." Szó esikmég ebben az össze-
függésben a tehetség magánosságáról, élményszerzésének és emlékezetének precizitásáról, az 
élmény átalakításának, objektiválásának szükségességéről. 

III. kérdéscsoport: az irodalom viszonya az élethez és az élményhez. „Hogyan változik 
a világ képe az irodalomban? Az egyéniség a kiválasztó és formáló elem. Az élmények kivevőd-
nek a világból s ú j életet kezdenek." E folyamat három mozzanata : 1. Az élmények kiválasz-
tása. Az élménynek nem külső jelentősége vagy hitelessége, hanem belső súlya a fontos: „a 
költő nem él, hanein lá t ." Egyes kutatók szerint Shakespeare nem írhatta a neki tulajdoní-
tot t műveket, mert életében ehhez képest kevés volt az élmény. Az ilyen okoskodás teljesen 
hamis. — 2. A kristallizáció. „A keletkezés folyamata nem az, hogy egy csomó élményt össze-
gyűjtők, hanem hogy egy élményem van s az magam vagyok, s a köré csoportosul a többi ." 
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Ha a telítődés fokát eléri, „bármely kis eseményt megragadhat a költői alkotás létrehozására, 
míg máskor nagy élmény sem fontos neki". Ebből következik az irodalom örök romantikus 
volta. Nincs rangsor közvetlen és másodlagos élmények közt. 

Ez a gondolatsor szükségképpen vezet a realizmus és naturalizmus problémájához. 
Sajnos, a jegyzet éppen ezeken a lapokon, ha nem is homályos, de zavaros abban az értelemben, 
hogy nehéz belőle kivenni a logikus fonalat; témáit elejti és felveszi, csereberéli, összegezi; 
olykor ismétlődik is. Babits véleménye a realizmusról, különösen olyan értelmezéséről, amely 
a valóság másolását vagy a költő valódi életének tükröztetését érti ra j ta , teljes határozott-
sággal kivehető. Flaubert-t veszi fel példának. Hatalmas erőfeszítéseit, kínos anyaggyűjtését , 
amely látszólag a valóság minél hűbb ábrázolásának érdekében történt , úgy értelmezi, mint 
véres harcot a koncentrációért, az önmagához-jutásért. Ezért küzd Flaubert úgy, hogy anyagot, 
képet, szavakat keres, melyekkel magát ki tud ja fejezni; nem a röghözkötött valóság, nem ada-
tok a fontosak, „hanem az ő világgal való szembenállásának képekben dőzsölő, de kielégítést 
nem találó fantáziabeli kifejeződése . . . Ami Flaubertre áll, azt el lehet mondani nyilván 
minden naturalista író műveiről". A példa tanulságát aztán tételszerűen többször is megismétli: 
a művész nem másolja a valóságot; „sem a külvilág, sem a költő élete nem jut kifejezésre a 
költőnél, hanem a költői világ" (Diltheyre hivatkozik.) „Mind a gondolkodók ( az esztétikával 
foglalkozó nagy filozófusok) egyetértenek abban, hogy a költő nem másol, hanem a d " . 

Közben, az eredeti fonal folytatása gyanánt, a költői alkotásfolyamatról, elindító és 
stmuláló mozzanatairól hallunk — részben Baldensperger nyomán — lélektani érdekességeket. 
A jegyzet említett zavarossága meglátszik azon is, hogy az élmények művé-válásának ígért 
3. mozzanatát nem jelzi külön, csak következtetni lehet rá, hogy ez a kivetítés, az objektiváció 
lenne, sőt ismételten visszatér az »eszményítés« fogalma is; de a három közötti viszony nem 
világos; egyszer az eszményítés, máskor az objektiváció látszik főfogalomnak. Azt a folyama-
tot , amelynek során a műalkotás kiszakad alkotójából, Baldensperger francia műszava nyomán 
exteriorizálásnak (exterioriser), egyszer magyarul »külsősítés«-nek is nevezi. Próbálja meg-
jelölni az objektiváció eszközeit: a k o m p o z í c i ó , mellyel a sorrendet .alkotja meg, s a 
f o r m a , mellyel kikerekíti. Az alapvető eszköz mégis a szavak és képzetek újszerű csopor-
tosítása, eredeti, addig szokatlan kapcsolása. Az objektiváció szükségképpen távolítást is 
jelent; fiatal, éretlen költőknél szokott hiányozni a distancia élet és mű között. 

»Önmagunk külsősítése« csak egyik oldala, nézőpontja az eszményítés folyamatának. 
Ha a külső, eszközül használt élmények, valóságelemek oldaláról tekint jük, ugyanezen folya-
mat a külső élmények magunkhoz asszimilálásával egyértelmű. „Az irodalom alapténye az 
eszményítés, amelyen a külvilágból nyert élmények keresztülmennek, hogy a költő lelkében 
kikristályosodjanak s mint új , autonóm világ jelenjenek meg." Ezzel kapcsolatban ejt Babits 
néhány szót a tipizálásról, t ipikus és egyéni vonásokról, a Vojtina ars poétikájából kiindulva. 
Szerinte itt sem lehet szabályt alkotni: „az író nem másolja a valóságot, sem az esetleges-
ségben, sem tipikus részeiben" — az egyedi is, a típus is csak eszköz önmaga kifejezésére. — 
Mindez nagyon szívügye lehet Babitsnak, mert a lényeges gondolatokat több változatban, 
ú j ra megfogalmazza, s lezárásul még egyszer visszatér a valószerűség, a külső hitelesség 
követelményére. „Minden ember két életet él. Egyik az embertársak közt folytatott tudatos, 
praktikus akara t által kormányozott élet. A másik az ember sokkal mélyebb tudat ta lan élete, 
mely az élményeiből lelkében leszűrődött és asszimilálódott élettartalomból áll . . . A író ezt 
a szavakban ki nem fejezhető, tudata la t t i mély életet akar ja másoknak megmutatni ." (Vigyáz-
zunk: nem a pszichoanalízis beszél itt Babitsból, hanem Bergson.) „Ezér t nem lehet az élethű-
ség szempontjából megítélni az í r ó t . . . Az író a világ nyelvén kifejezi az önmaga mélyét ." 
„Sohasem lehet az irodalom megítélésében a hűség mértékadó," az író világa és a környező 
világ között. Szigorú megrovást kap ezért Gyulai; végül is az a viszony, amelyben a költő és a 
való dolgok állnak, egyénenként és koronként változik; a múlt kritikusainak hibája volt az, 
hogy egy-egy kor relatív mértékét abszolútnak vették. 
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IV. A negyedik problémacsoport az irodalom művészi eszközeinek tana, a voltaképpeni 
poétika. Előzetes óvás: az eszközök változnak, minden nagy költő teremt ú j eszközöket is; 
ugyanígy korhozkötöttek a műfajok is. Ha történeti szempontú poétikát akarnánk adni, a 
kifejező eszközöket iskolák szerint csoportosítanánk egy-egy nagy költő körül. Az előadás azon-
ban iilozófiaibb célt tűz ki magának: megkeresni a költői kifejezés elemi lehetőségeit.,,Amikor 
az író valamit ki akar fejezni, azt csak úgy teheti, ha kifejeznivalóját, lelkének lényét a világ 
színeire bont ja fel, és ezekből a mozaikokból alkot valami egységet." A világ elemei а к é p e k, 
a képeket pedig s z a v a k fejezik ki. 

A költő elemi kifejezőeszköze tehát a s z ó j a költő-Babitsra valló érdekes megjegyzése-
ket olvasunk a szavak fontosságáról, egy-egy szó inspiráló erejéről, egyéni szókapcsolatokról. 
A szavak „rendezése" a köznapi beszédben az értelem törvényeit követi; a költészet rendező 
elve a r i t m u s . Részletproblémák: értelmi és hangzási r i tmus viszonya, bonyolult tartalom 
és bonyolult versformák párhuzamossága, külső forma és belső ritmus egybehangzása. 

Ezután következnek az összetett költői eszközök, egymásutáni fokozatban: a k é p ; 
ennek terjedelmesebb változata a leírás; a k a r a k t e r (lehet tipikus vagy egyéni, az életből 
vagy irodalomból merített); az e s e m é n y m о t í v u m. I t t elég sok figyelmet szentel 
Babits a történelmi költészet problémájának; saját műfajfelosztási kísérlete alapján a kritikai 
jellegű irodalomhoz sorozza; a művészi igényű történetíró, a történeti regényíró és a kritikus 
egyaránt írott kútfőkből és adatokból kiolvassa egy egyén lelkét; „a már egyszer kifejezésre 
ju to t t egyéniség számára ú j átélés tárgya lesz, és ú j ra átélve fejezi ki ismét". Ebből adódik 
ú jabb poétikai eszköz gyanánt: m á s o k l e l k e . Külön vizsgálja Babits azokat az eszközö-
ket, amelyek az irodalmi mű egységét megteremtik. A k o m p o z í c i ó nem okvetlen logikai 
szálon függ,«sokkal inkább zenei, ritmikus, belső egység. — A kompozíció, a »logikai lánc« alkat-
elemeinek vagy változatainak: gondolatmenet, »mese« tárgyalása közben a jegyzet megszakad; 
három-négy lapnyi hézag van benne; a kimaradt rész alkalmasint az összetettebb, epikus, 
esetleg drámai kifejezőeszközökkel, cselekményfajtákkal stb. foglalkozhatott. 

A hátralevő három kérdéscsoport a jegyzetben összesen csak hét lapot foglal el, s anya-
gában erősen Baldenspergerre támaszkodik. Az előadáson érzik az erős siettetés; az Eder 
Zoltán cikkében olvasható rendőrségi vallomás szerint az előadások június végéig tar tot tak, 
akkor Babits hazament Szekszárdra. (Lehet, hogy vallomásában a dátumot előrehozta; 
július 2-án még kari ülésen vet t részt; Ungvári Tamás egyik adata szerint július 22-én tanterv-
értekezleten szólalt fel. Van-e erről több adat?) 

V. problémakör: az irodalmi hagyomány. Babits tiltakozik a hagyomány megvetése 
ellen; megérti s olykor szükségesnek is t a r t j a , hogy az író önkifejezésében, kölcsönképpen 
olyan eszközökhöz nyúljon, amelyek már telítve vannak lélekkel és tartalommal. (Tervszerű 
visszanyúlás valamely hagyományos formanyelvhez.) Ér intet t problémák még: az eszközök 
keletkezése és elhalása. Az újonnan teremtet t eszköz a köztudatban csak lassan telítődik 
jelentéssel, lassan „szívja magába a lélektartalmat". Viszont a fejlődés másik jelensége: az 
ú j kifejezőeszközök lassan formulákká válnak. 

VI. problémacsoport: az irodalmi hatás. Bár Babits itt is tagadja , hogy az irodalom 
a társadalom kifejezője lenne — mégis meglát néhány lényeges tényt az irodalom társadalmi 
funkciójából; „az irodalom szerepe nem tisztán esztétikai, az irodalom a mélyebb szellemi élet 
egy csatornája"; a nemzetek a zsenik révén ismerik meg egymást és közelednek egymáshoz; 
az irodalmi mű a korok, embertársak lelkében élő tendenciákat szabadít ja fel. „A nagy író 
az emberiség lelki lehetőségeit reprezentálja. Liberator." — Baldensperger nyomán hallunk 
még arról, hogy a tömeg számára az író a fontos, nem a mű; az író személye idők folyamán 
legendás alakká válik, szimplifikálódik. A nagy íróról alkotott szemlélet koronként is módosul. 

Az utolsó, VII. rész szól irodalom és társadalomi, irodalom és erkölcs viszonyáról, az 
irodalmi mű nem-esztétikai hatásairól. Fontos megállapítása Babitsnak, hogy az irodalmi 
érték nem azonos az esztétikai értékkel; több is, más is; egy mű értéke pl. más a nemzeti és 
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más a világirodalomban. — Társadalmi szempontból „minden új érzés forradalmi, mert meg-
bontja az eddigi rendet"; nagy felelősség ez az íróra, mert nem tudha t j a : hasznos-e vagy káros 
az ú j érzés a társadalomra? Vannak adatok irodalmi művek romboló hatásáról (a Wer ther -
járvány, Napóleon élete és Julien Sorel; Curel mondása: Aki egy valóban ú j sort leír, el lehet 
készülve, hogy emberek fognak megöletni miatta). Viszont számtalan példa akad az ellenkezőre 
is; „minden ú j érzés épít, míg a társadalom életképes". Az irodalmat, az expressiót nem lehet 
megállítani; „az egyén saz emberiség szellemi élete visszafojthatatlan". „Az emberiség mélysége, 
lelki életének vehiculutna az irodalom." 

3. 

A fentiekben ismertetett egyetemi előadások két szempontból is felkeltik az utókor 
érdeklődését. Nemcsak az a fontos, hogy egy irodalomelméleti vázlat van a kezünkben, hanem 
hogy ez a vázlat Babits Mihálynak, a költőnek és műfordítónak, a tanulmányírónak és iro-
dalombölcselőnek egy alig ismert, ránk nyers formában maradt műve. De a hagyaték súlyát 
és jelentőségét növeli a másik körülmény: az, hogy ez az irodalomelméleti vázlat a magyar 
Tanácsköztársaság kulturális életének egyik dokumentuma. Egyaránt kereshetjük benne a 
költőt, aminőnek emberi egyéniségében és egyéb műveiben megismertük, s a kort, amely módot 
adott neki arra, hogy ezt a páratlan, szintetikus kísérletet végrehajtsa. 

Mielőtt a költőt keresnénk, próbáljuk benne a kort megtalálni. Az 1919-es tavaszés a 
magyar fejlődés különössége legelőbb is abban tükröződik, hogy a Babits-féle elmélet a mi 
mai fogalmaink szerint nem marxista, és néhány félmondaton túl semmi köze a történelmi 
materializmushoz. Ezen nincs mit csodálkozni. A marxista irodalomelméletnek ée esztétiká-
nak ma, negyven évvel később, már vannak nagy eredményei, de mint rendszer ma is még 
alakulóban van; 1919 előtt csak szórványos, tudományos szempontból jelentéktelen kísérletek 
történtek a történelmi materializmusnak amagyar irodalomra való alkalmazása körül. A Tanács-
köztársaság néhány hónapja pedig egészében is kevés volt arra, hogy vezető tudósaink a tudo-
mányos szocializmus elméletébe és alkalmazásának részleteibe belemélyedjenek. így volt ez 
másnál is, nemcsak Babitsnál. Ezt muta t ják 'azok a művek is, amelyek a 19-es egyetemi taná-
rok előadásaiból később könyvalakban megjelentek. (Király György: A magyar ősköltészet, 
— a Lantos kiadásában megindult «Ethika-Könyvtár« c. sorozatban. Ugyanez a sorozat a 
„munkában" levő, tehát tervezett kötetek közt említi név nélkül »Az irodalomtörténet elméle-
t é i t is; Babitsnak tehát szándékában lehetett a húszas évek elején jegyzeteinek könyvalakban 
való kidolgozása és közreadása, — vagy legalábbis a kiadó remélte, hogy rá t ud ja venni erre.) 
Azokban a hónapokban egyetemeink és tudományos életünk irányítói sem emeltek olyan 
igényt, hogy a váratlanul élvonalba került tehetségek megalkossák egy csapásra a marxista 
szaktudományokat. Tudjuk, mennyi feudális csökevény élt még a huszadik századi polgári 
magyar társadalomban; az első világháború valami szellemi veszteglést és vesztegzárat is 
teremtet t ; ennek volt a következménye az, hogy mi a tudomány területén a polgári-demokrati-
kus forradalmat igazában csak 1918 októberében és novemberében indítottuk meg. A filozófia 
és a társadalmi tudományok terén a megelőző évek magyar átlagszintjéhez képest még a 
közel egykorú, sőt századvégi nyugati polgári irányzatok és eszmék is merészen forradalmiak-
nak hatot tak. 

Mindenképpen ez volt a helyzet Babitscsal, akinek ekkor már az Irodalmi problémák 
(1917) színvonalas kötete á l l t a háta mögött. A kötet tanúsága szerint eszméinek forrása jó-
részt a maga irodalomértése és fejlett esztétikai érzéke volt, szélesebb tájékozódásért azonban 
a modern Nyugat filozófusaihoz és esztétikusaihoz is szokott nyúlni. Amikor — azt hiszem, 
elég hirtelen — egyetemi katedrát kapuit , a feladat komolysága még inkább idegen, szakmai 
forrásokra utalta, s ezek akkoriban nem ehe t t ek mások, mint a polgáriak. Akiket egykori hall-
gatóiból még el lehet érni, ma is rajongással nyilatkoznak előadásainak lenyűgöző érdekességé-
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ről és újszerűségéről. Ez az újszerűség azonban nem jelentett teljes eredetiséget. Az előbbi 
vázlatos áttekintés arra vall, hogy koncepcióban és problémafelvetésben igyekezett eredeti és 
önálló lenni, anyagát azonban a maga széles olvasottsága alapján — érthető módon — nagyon 
sokfelől hordta össze: filozófusoktól, irodalmi tanulmányokból, írók és költők vallomásaiból. 
Tanulságos volna összeállítani az idézett filozófusok és tudósok névjegyzékét, amely meg-
hökkentően gazdag; elégedjünk meg Carlyle, Taine, Brunetiére, Dilthey, Bergson, Wundt , 
Petersen, Simmel, R. M. Meyer, Witkop, Möbius nevével. 

Legfőbb forrása, saját bevallása szerint is, egy az első világháború idején még ú j és 
újszerű, merészen szellemes francia könyv volt: Fernand Baldenspergernek 1913-ban a Biblio-
thèque de philosophie scientifique-ban megjelent irodalomelmélete: La littérature, alcím: 
Création, succès, durée. A jegyzetben a Baldensperger-párhuzamok, adatok és szempontok 
elég tekintélyes arányra rúgnak. A francia szerző azt adta Babitsnak, aminek a magyar iro-
dalomtudomány akkori helyzetében nagy hasznát vette: a gondolkodás dogmaellenes szabad-
ságát és a múlt hagyományaival szemben a szkepszis bálványromboló merészségét. 

De néhány döntő elvi kérdésben mégsem francia nyomokon indult. A modern irodalom-
szemléletnek voltak már 19 előtt, noha gyéren, hazai kezdeményei is — amelyeknek gyökeres 
hazaiságáról persze lehetne vitatkozni; sokszor ráismerünk arra az akkor dívott német filo-
zófusra, aki őket inspirálta. (Nem vonatkozik ez sem Horváth Jánosra, sem pedig Schöpflin 
szociologizmusára és karakterológiai szemléletére; ezek hatása nem érezhető Babits szintézisén.) 
Mindenesetre, úgy sejtem, Alexander Bernát filozófia-professzor körül, fellépett néhány fiatal 
filozófus és esztétikus, akiknek későbbi pályafutása szempontjából ezek a kezdeti megnyilat-
kozások elhanyagolhatók — 1919 előtt azonban jelentős problémafelvetések voltak, s minket 
ezúttal azért érdekelnek, mert minden bizonnyal részük volt Babits elveinek részint kialakí-
tásában, részint tudatosí tásában és megszilárdításában. 

Lukács Györgynek az Alexander-emlékkönyvben (1910-ben) megjelent hosszabb cikke: 
Megjegyzések az irodalomtörténet elméletéhez — nem sok nyomot hagyott Babits nézetein —, 
ha egyáltalán ismerte ezt a cikket. Lukács az irodalmi jelenségek tisztán szociológiai szem-
lélete ellen emel szót, s követeli az esztétikai értékelés jogait; módszerben szintézist akar a 
ket tő között; hangoztat ja a fonna fontosságát: ez emlékeztet Babits rendszerére; szinte a 
szavakban is összecseng az, amit a világnézetről, ennek döntő szerepéről mondanak. ,,A világ-
nézetet nem lehet egy szóval, egy mondattal kifejezni, mert hangulati valami, melyet versben 
megérezhetünk" — Babits szavaival; Lukács a világnézetet szintén korhangulatnak mond ja : 
„Vannak korhangulatok . . . Minden stílus egy korhangulat talaján nő, egy ú j formáján a 
világ átélésének." 

Mint lát tuk, Babits előadásai első nagy fejezetét annak szenteli, hogy tisztázza az iro-
dalomtudomány jellegét és módszerét. Az a gyanúm, hogy ebben a részben Fogarasi Bélá-
nak néhány évvel azelőtt megjelent cikkeire támaszkodik, s a problémák megoldásában azon 
az úton halad tovább, amelyet Fogarasi megkezdett. (Fogarasi Béla: Az irodalomtörténet filo-
zófiai problémái, E P h K 1915, 712—724. lap; A kiválasztás és a kiegészitésa történeti megismerés-
ben, A Magyar Filozófiai Társaság Közleményei 1914, 175—192. lap.) 

Babits nagy jelentőséget tulajdonít az értékelésnek, és nyomatékosan r ámuta t az iro-da-
lomtudomány normatív elemeire — de nem zárja ki, nem utasí t ja el a pszichológiai és szocioló-
giai szemléletet sem. Azt a gondolatsort kell itt újból említenünk, amely a Petersen-féle alag-
úthasonlat tal oldódott meg. Az irodalmat három szempontból nézhetjük. Először mint tar ta l -
mat , dokumentumot. „Ilyen szempontból az irodalom tudománya egyszerűen filológia, a mi 
tudományunknak segédtudománya, és segédtudománya a szociológiának s pszichológiának." 
Mivel pedig Babits a pszichológiát és talán a szociológiát is természet tudománynak t a r t j a , 
erről az oldaláról természettudományos jellegűnek t a r t j a az i rodalomtudományt is. — Ha az 
irodalmi alkotást formának, objektivációnak, műalkotásnak tekintem, a róla szóló tudomány 
.normákon, ítéleteken épül fel, tehát esztétikai jelleget ölt ." — Ha aztán még egyet lépünk 
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előre s a művek összegét, valójában az élő, egész irodaiinat nézzük, akkor egyaránt figyelembe 
kell vennünk »az expressio tar ta lmát és formáját«. Normákat akarunk alkalmazni, de rájövünk, 
hogy ,,a normák nem függetlenek a levegőtől, melyben az irodalmi mű kinőtt , nem függetlenek 
az író lelkétől sem." , ,Tehát az irodalom tudománya természettudomány is, mert az emberisé-
get előrevivő természeti erőket vizsgál, de normatív tudomány is, mert azt is nézi, milyennek 
kell lennie a műalkotásnak, mennyire tudot t az alkotás egy normát, egy eszmét megközelíteni." 

Babits tehát szintetikusan lát, az értékelésről azt mondja: az irodalmi normák 
nem azonosak az általános esztétikai normákkal; az irodalomban sokkal inkább játszanak 
szerepet a lelki-testi és társadalmi gyökerek — tehát csak olyan normák vannak, amelyek az 
író célja és eszményei szerint változnak. „Csak egy norma van állandó: megfelel-e az író céljá-
nak vagy nem." Ez t annyira fontosnak ta r t ja , hogy egy későbbi részben meg is ismétli: Saint-
Beuve szerint csak egy kérdése lehet az irodalomnak: kifejezi-e a mű azt, amit az író ki akar t 
fejezni? 

Fogarasitól is ösztönzést kaphatot t Babits az irodalom formai oldalának fokozott meg-
becsülésére. „A tartalom és forma egysége az irodalmi alkotás" — Fogarasi szerint is, de 
mind já r t hozzáteszi: „A művészi forma teszi irodalomtörténeti jelentőségűvé az alkotást, s 
ezért csak természetes, ha az irodalomtörténeti érdeklődés elsősorban a forma felé fordul . . . 
Az irodalomban a művészi forma az ú j mozzanat, mely a régi, á tvet t tartalomból ú ja t a lkot" — 
s Babitscsal együtt ő is hivatkozik a nagy klasszikusokra, akik tárgyat , motívumokat, témá-
kat bátran kölcsönöznek; „eredetiségük éppen abban a csodálatos művészetben rejlik, amely-
lyel a régi anyagból ú ja t , remekműveket a lkot tak" . — Lát tuk , milyen főhelyre állít ja Babits 
az irodalmat mozgató erők közt a világnézetet. E kapcsolatnak „tanulmányozása alkotja a 
legújabb — Fogarasi alapos filozófiai elemzéssel cáfolja a miliő-elméletet, 'Szt Babits nem 
veszi át , de az elméletet ő is tagadja . Fogarasi: ,,A miliőelmélet ellen az irodalomtörténet 
elmélete azt a kifogást emeli, hogy az egyéniség jelentőségét nem tud ja megmagyarázni ." 
Ez a főérve Babitsnak is. 

A másodiknak említett Fogarasi-tanulmány a »specifikus irodalomtörténeti fogalom-
alkotás« a lap já t abban a körülményben lát ja, „hogy az irodalomtörténet az irodalom tör-
ténete és nem az írók tör ténete" . „Az irodalomtörténet éppen úgy az irodalom, vagyis a mű 
története, mint ahog^ a művészettörténet a művészet története, a jogtörténet a jog története 
és nem a jogászok története, egyszóval idea-történet, a szellemi életnek s nem a lelki élet-
nek története . . . Az irodalomtörténetnek nem az a célja, hogy Goethe vagy Schiller lelki-
életét rekonstruálja: ha lelki életüket kutat ja ,ezt csak azért teszi, hogy mélyebbre hatolhasson 
a mű immanens ismeretében." Babits nézeteinek is vannak ezzel összehangzó elemei. , ,Ez a 
tudomány, mellyel foglalkozunk, nem az írók, hanem az irodalom tudománya, és mivel az 
irodalmi mű olyan valami, ami túlnőt t az író lelkén, azért nem lehet a lélektan körébe beso-
rolni. S nem lehet — mint azt a mai irodalomtörténetírók teszik — tisztán az írókkal, azok 
életével és jellemével foglalkozni." 

Fogarasi cikkei és Babits elmélete közt tehát föltehető a kapcsolat. Az ösztönzés meg-
nyilvánulhatot t abban is, hogy Fogarasi lábjegyzeteiben sokat hivatkozik akkoriban új filo-
zófiai és irodalomelméleti tanulmányokra; így említi, talán elsőnek Magyarországon, Balden-
sperger művét , mint irodalomszociológiát (EPhK 1915. 723. lap); nem lehetetlen, hogy Babits 
ezen a nyomon ju to t t előadásainak egyik fő forrásához. 

4. 

Babits elméletének idegen és hazai előzményeiről nyilvánvalóan többet is lehetne még 
kideríteni. Az az eklekticizmus nyilvánul meg itt, egy szintézis első vázlatában, amelyet 
Mátrai László is említ (a filozófus-Babitsról, a Babits-Emlékkönyvben). Azokat, akik a tizen-
kilenc előtti évekre még vissza tudnak emlékezni, nem lepi meg, ha azt mondom: éppen ez az 
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eklekticizmus az, amelynek révén Babits előadásai jellegzetesen kifejezik a forradalmak korát , 
ennek az alig egy esztendőnek különös, egyszeri atmoszféráját . A magyar forradalmi mozgal-
mak első lökését, az októberit, nem egyetlen, hanem több, heterogén tényező összetalálkozása 
idézte elő, bel- és külpolitikaiak, gazdaságiak, társadalmiak, világnézetiek. így lá t ta ezt a 
szemtanúk egyrésze, maga Babits is. ,,Megállhat-e a forradalom, mely annyifelé ha j t és tendál , 
megmaradhat-e egy forradalomnak, mely annyi ellentmondásnak véletlen együttműködéséből 
szüle te t t . . .?" ezt kérdezi Az első pillanatban című cikk soraiban. Ahogy Ungvári Tamás 
kommentálja, érzi Babits, „hogy a nekilendülő forradalom nagy s egymásnak feszülő erőket 
szabadíthat fel; számtalan emberi, politikai és világnézeti áramlat h a j t j a " . Ez a heterogén 
tarkaság tapasztalható a rövid korszak szellemi életében, irodalmi és tudományos törekvései-
ben is. Nincs még egyetlen, mindent átható és irányító forradalmi világnézet, hanem össze-
torlódva felszabadulnak, sőt majdnem hivatalos rangra emelkednek azok az akkor modern-
nek érzett filozófiai-tudományos mozgalmak, amelyekkel a magyar értelmiség haladó része 
a századforduló óta ostromolta a már elég avult tudományos-világnézeti közvéleményt és 
hagyományt. A világnézeteknek ez a khaotikus forrongása megvan már a századelő egyetemi 
ifjúságában; Kosztolányi Négyesy-cikkéből és a Halálfiaiból képet szerezhetünk róla. Nagy 
fáziskülönbségű külföldi áramlatok találkoznak össze; a lázadozás egyszerre támaszkodik 
mindre: a századforduló divatos irracionalista és metafizikus életfilozófiai irányaira, az ú j -
kantianizmusra és a korai szellemtörténetre, kacérkodik az ateizmussal és a mechanikus mate-
rializmussal, az új lélektani irányokkal, főként a freudizmussal, a tolsztojánizmussa), s 
buzgón olvassa a modern angol és francia lírikusokat. Kissé bővebben ír erről Bata Imre emlí-
te t t értekezésében. Az ő nyomán idézem még Babitsnak egy 1930-as visszaemlékezését (Bal-
oldaliság és irodalom, a Nyugatban): „Mi a világnézetek kavargása között iramodtunk neki az 
irodalomnak; a szellem egy nagy századának végső problémái izzottak körülöttünk . . . egy 
kissé lenéztük az előttünk járó generációt, mely bezárkózva a nemzeti glóbusz hazudot t 
örömeibe s ingékony nyugalmába, kedélyes vagy cinikus mosollyal pipaszónál anekdotázot t 
vagy bor mellett nótázot t . " 

Amikor Babitsot ú j hivatása az elé a feladat elé állí t ja, hogy rendszeres irodalomelmé-
letet dolgozzon ki, ha talán nem is tudatosan és programszerűen s nem is teljesen harmonikus 
összefüggésben, de mégiscsak azt viszi véghez, hogy szintetizálja az irodalomelmélet terén 
ezeket az addig is megvolt modern, lázadozó irányzatokat. Erre a szerepre különösen alkalmas 
volt az ő egyénisége. Kultúrák, művek és eszmék iránti mohó érdeklődése és fogékonysága, 
amellett individualitásának, különbözni-akarásának csaknem a különcködésbe haj ló mértéke 
— eleve ellenségévé teszik minden merevségnek és dogmatizmusnak, s képesítik arra, hogy 
egy ilyen rugalmas szintézist megalkotva, harci eszközül felhasználjon mindent, amit modern-
nek és radikálisnak érez. 

Ezekben az irányzatokban jóformán csak az a közös, hogy magyar földön valamennyien 
ellenzékiek; tagadják az irodalomszemléletnek akkorig uralkodott pozitivista és romantikus 
változatai t . Hányféle hangon szólal meg ez a tagadás Babitsnál? 

Az »abszolút«-nak hirdetett dogmák és az »örök,« változhatatlan kategóriák ellen mozgó-
sítani lehet bizonyos relativizmust és empirizmust, amely a normák terén is megérzi a válto-
zandót. A relativizmusnak ezt a józan mértékét alkalmazza Babits, amikor — mintegy valami 
háttérben — elismer ugyan abszolút esztétikai normákat, de az irodalomtudóstól azt követeli 
meg, hogy minden költőt a saját mértéke, egyéni szándékaiból és korából adódó normák 
szerint ítéljen meg. (Előbb már idéztem az erről szóló mondatokat.) Az ilyes immanens érté-
kelés gyökeres ellentétben áll a kifejlett Gyulai elméletével és gyakorlatával, s természetesen 
az akadémikus Gyulai-hagyománnyal is. 

Még energikusabban lazítja a korlátokat Babits a műfajelmélet terén. Ennek a szán-
déka már előző tanulmányaiban észrevehető. „Voltaképpen nem szeretjük különválasztani 
a költészet három országát, — ez az elkülönítés nagyon is formális." (A férfi Vörösmarty c. 
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tanulmányban.) Baldenspergertől bátorítva, aki éppen csak másodlagos jelentőséget tulajdo-
nít a hagyományos műfaji kategóriáknak, Babits is tüzetesen és újszerűen foglalkozik a műfajok 
kérdésével. Makacs és meggondolkoztató logikával rombolja az ősrégi epika-líra-dráma-fel-
osztást, s végül is ide ju t el: ,,Minden költészet líra, mert expressio. Mindegy, hogy honnan 
vet te a költő lelki élményeit, olvasás vagy tapasztalás ú t ján , mert minden ilyen átélés egyen-
lően élmény, és a költő már magát ad ja . " Mint lát tuk, a relativizmus végül is historizmusban 
nyugszik meg; a műfajok történetisége aztán, úgy látszik, maradandó meggyőződése lett 
Babitsnak. A színpad válsága című 1927-es hozzászólásában olvassuk: ,,A műfajok halandók, 
s bizonyos, hogy amit mi röviden drámának nevezünk, az sem egy, hanem több, egymásután 
következő külön műfaj : más a görög, a Shakespeare-é, a Racine-é, a Duinas-é, az Ibsené és 
így tovább." 

A lázadozás, a tagadás akkor modernnek érzett fegyverei között, tüzetesebb elemzéssel, 
ki lehetne mutatni a—szintén csak mértékkel alkalmazott — individualizmust; ekkori harci 
jelentősége onnan van, hogy, mint minden dogmatizmus, a századelő nacionalista esztétikája 
és irodalomszemlélete is a hatalmon levő osztályok kollektív ideológiájának volt a kifejezője. 
Érthető, hogy Babits az irodalom életében erősebben hangsúlyozza az individuális tényezőket 
és mozzanatokat : a zseni veszi észre a világnézet változását, sőt valósággal létrehozza és rá-
kényszeríti korára; s maga az irodalmi mű, az expressio azonos az egyéni, egyszeri lelki tar-
ta lmak tökéletes kifejezésével. A művészi eszközök egyéni, egyedi volta jelentős érték ebben 
az esztétikában. Hasonló jelenségek tovább még; a »forma« szerepének, esztétikai jelentőségének 
kiemelése, túlhangsúlyozása az addig jórészt tartalmi érdeklődésű irodalomszemlélettel szem-
ben, — a népnemzeti epigonizmus vulgarizált realizmus-fogalmával szemben a valóságtükrözés 
követelményének módosítása, az élményi elv korlátozása, az irodalom távolító, élmény-átszűrő 
és kifejező jellegének erős megkövetelése. Másrészt megnyugtató, hogy bizonyos érettséggel 
kerül el vagy hárít el egyes akkor kitüntetően modernnek ta r to t t , dekadens elméleteket; az 
egész előadásban nincs nyoma a freudizmusnak, azt a Möbius-féle teóriát pedig, amely a láng-
ész csíráját az őrültségben, a lelki abnormitásban keresi, határozottan visszautasítja. 

Azt hiszem, Taine elméletét sem cáfolná Babits oly nagy lendülettel, ha Beöthy Zsolt 
nem erre alapozta volna a milleniumi kor magyar nacionalista irodalomelméletét — amely 
a környezettan pozitivista tételei alapján követelt nemzeti jelleget költőinktől. Ugyancsak 
Beöthyékre is kell gondolnunk, hogy megértsük Babitsnak egy meghökkentő tagadását . 
1919-ben, a magyar kommün egyetemén, határozottan kétségbevonja, hogy az irodalmat a 
társadalmi és politikai változások mozgatnák. Nem először nyilatkozik így. 1912-ben a Husza-
dik Század című folyóirat ankétot rendezett irodalom és társadalom viszonyáról; Babits, 
mint jegyzetében, itt is elismer bizonyos kapcsolatot; az irodalmi mű nem vonhat ja ki magát 
a kor levegőjének hatása alól. A döntő az, hogy Babits szerint ,a költői kifejezésben nem a 
»mit?« hanem a »hogyan?« a kérdés, tehát a mű értékébe nem számít bele az, hogy kifejezi-e 
korát . (Egy kései, szóbeli nyilatkozata: az a nagy költő, aki nem fejezi ki korát.) Az ankétból: 
„Mennél inkább különbözik a költő érzésmódja és eszmevilága a kor megszokott és ismert 
érzésmódjától és eszmevilágától, annál fontosabb lesz a maga mondanivalója is." (Az inadapté 
fogalma, még Baldensperger előtt!) Mint később előadásaiban, itt is megfordítja a tétel t : 
„Mert a művészet hat az életre, a művészet az életnek egyik mozgató, újdonságok felé röpítő 
rugója ." Ekkor még nincs szó Baldenspergerről, akinek könyve 1913-ban jelent meg; de már 
az ő hatására 1919-re még mélyebben rögződik bele Babitsba a meggyőződés, hogy a nagy 
társadalmi átalakulások nem hatnak az irodalomra, s hogy a nagy művész egy kicsit mindig 
szembenáll korával. Baldensperger szemfényvesztő példái, amelyekből egyet-mást Babits is 
átvesz: A nagy francia forradalom nem alakítja á t az irodalmat, — egyideig stagnál és szolgai 
módon utánozza a régi forrpákat; az igazi átalakulás csak később kövbtkezik be, ezt se a for-
radalmárok, hanem a reakciós Chateaubriandék csinálták. Egybevetve az 1780-as és 179l-es 
év francia irodalmát, az eltérés jóval csekélyebb, mint 1748 és 1760 között — a két utóbbi év 
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közt lépett fel Rousseau. 1783 nem okoz észrevehető átalakulást az amerikai szellemi és iro-
dalmi életben, 1871 a németekében. Azt hiszem, a mai olvasó számára fölösleges Baldensper-
gert cáfolni; érezzük, hogy mechanikusan fogja fel irodalom és társadalom kapcsolatát. Viszont 
Babits nem kapna annyira ezeken a példákon, nem keresné bennük saját nézeteinek támaszát , 
ha nem nyomasztaná Beöthy és az akadémisták csaknem hivatalos álláspontja, amely az 
irodalmat erősen a politikai küzdelmektől való függésében fogta fel, és mintegy a politikai 
t uda t orgánumát lát ta benne. — A probléma egyébként tovább él, Babitsnál; érinti Az írás-
tudók árulásá-Ъап, a zárószót pedig az Új klasszicizmus jelé mondja ki, az irodalom kétféle 
korszerűségéről. ,,Az élet mégis csak a korokban él ." 

Ha a kört keressük Babits elméletében, még hosszabban kell időznünk egy gondolat-
körnél, amelynek különös érdekességet ad az 1919-es hát tér . A nemzeti elv érvénye az iroda-
lomban, irodalom és nemzet összefüggésének kérdése ez. 

Tudjuk , hogy nemzetiségnek és internacionalizmusnak, e két dialektikusan összefüggő 
tényezőnek két tagja a marxizmus elméletében nem mindig játszott egyenlő súlyú szerepet. 
Más volt a helyzet akkor, amikor még a főerőt a burzsoá nacionalizmus ellen kellett irányítani; 
akkor még, a régebbi munkásmozgalom csaknem kizárólag az internacionalizmus jelszava 
a la t t állott, s a dialektikus fogalompár másik tagjá t , a nemzetit , 1919-ben még tagadással, 
legalábbis gyanakvással fogadták. Mármost, Babits, egyetemi előadásai előtt is, velük egy-
idejűen is hallatta szavát a nemzeti kérdésben; amikor a katedrára került, már volt kialakult 
álláspontja. Az Örök béke-jordítás előszavában (amely 1918-ról van keltezve s a jelek szeiint az 
októberi forradalom előtt készült) fejtegeti Kantnak azt a követelését, hogy az államok, a béke 
érdekében állítsanak önmaguk fölé döntő és bíráskodó szerveket; ez persze végül „a föld-
kerekség összes népeinek egyetlen államba való tömörülését jelenti". Ehhez fűzi Babits a 
következő megjegyzést: „Mindaddig, amíg a mai nemzetiségi ideológiák fennállnak, csak-
ugyan nehezen képzelhető, hogy a nemzetek képviselői államaik különállásának ilyetén fel-
adásába belemenjenek." Teljes határozottsággal nyilatkozik Az igazi haza c. cikkében, amely 
1919 februárjában, az „Üj Világ" c. ifjúsági folyóirat első számában jelent meg. Éppen azért, 
mert az ifjúságnak szól, igyekszik mondanivalóját nemcsak félreérthetetlenné, hanem érzelmi-
leg is telítetté tenni. „Legyünk férfiak, lássunk és mondjunk ki mindent szabadon! Nem a 
hazafiságra taní t bennünket az idő! Emberiségre t an í t ! A Haza nevével rútul visszaéltek. 
Jelszónak használták a gyilkolásra, babonának, mely a bűnöket takar ta . . . " A Szózatot citálja, 
mintegy annak a közvéleménynek tolmácsolására: az nem lehet, hogy a magyar haza elbukjon 
a háborúban. „De az ész szava hidegen mondja rá, hogy l ehe t . . . nem egy nemzet szempont-
jából kell ezt nézni, . . . mert mit jelent egy nemzet? Semmit! Mikor a világ sorsáról van szó. 
És nem volt hiábavaló, ha egyszer a világ békéje sarjad ki belőle, ha okulnak az emberek a 
szenvedéseken és belátják, hogy testvérekké kell lenniök, ha ledöntik a falakat nemzet és nem-
zet közt , ha megvalósul végre a »népek hazája« . . . Mert az Emberiség előbbrevaló, mint a 
nemzet ! És talán jó is, hogy pusztul janak a nemzetek, amelyeknek nevében halomra ölték a 
Szent E m b e r i s é g e t . . . " 

Ügy látszik, mintha Babi ts ennek a pacifista színeződésű internacionalizmusnak tudo-
mányos következményeit vonná le, amikor előadásaiban a nemzeti elv irodalomteremtő és 
irodalomformáló erejét kétségbevonja. Mint további hajtóerőre e tagadásban, gondolhatunk 
megint a magyar irodalom Beöthy-szerű, a háború alat t pláne intenzíven propagált nacio-
nalista szemléletére. „A nemzeti vonás csak rárakódott réteg az ember lelkében levő mély 
»emberi«-hez képest ." Már idéztem egyik meghökkentő érvét az egyetemes irodalom nemzeti 
felosztása ellen: ez az osztályozás egy »külsőségen«, a nyelven alapszik. Hogy ez a szemlélet 
mégis uralomra ju tha to t t a tudományban, azért „teljesen nemzeti alapon nyugvó nevelésünket 
és iskoláztatásunkat" hibáztat ja . Tesz azután itt is egy pozitív politikai gesztust: céloz arra: 
mindez másként lesz, ha uralomra ju t „az eljövendő egységesítő magasabb világnézet", amely 
már internacionalista lesz. — Okfejtésének mindössze egy szépséghibája van: a nemzeti szin-
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tézis hitelét megingató gondolatmenetét és példáit, amint fentebb idéztem, csaknem lépésről-
lépésre veszi á t Baldenspergernek már többször említett könyvéből. „Az irodalom mindig 
világirodalom, az európai emberiség irodalma." Kétséges tehá t : vajon csakugyan a marxi 
internacionalizmus kulturális folyományait gondolja-e végig Babits, — vagy csak egy szkep-
tikus polgári elméletet vesz á t? 

Nemzetinek és nemzetközinek viszonya, amelyet 1919-ben még nem megnyugtatóan 
old meg, később is szakadatlanul foglalkoztatja, nem mint elvont tudományos probléma, 
hanem mint fájó személyes kérdés, amelyet az évek előrehaladása, a fasizmus és a fajelméletek 
térhódítása, a germán veszély növekedése egyre kínzóbbá tesz. Messze vezetne, ha a nemzet-
ről és az irodalom nemzeti jellegéről vallott felfogását nyomon akarnánk követni. Elégedjünk 
meg néhány idézettel. Ahogy a Széchenyi-tanulmányban írja, a »mai« nacionalizmus ellentétben 
lát ja a nemzetet egyik oldalon az emberiséggel, másik oldalon az egyénnel. Széchenyinél még 
szó sincs ilyen ellentétről; az ő nacionalizmusa az emberiségből indul ki, s az emberiséget is, 
az egyént is gazdagítani akar ja . Egyáltalán: több egyéni színt akar vinni az emberiségbe, nem 
pedig több nyájszellemet. „ E z a szó: nemzet, maga kétértelmű. Mi az a nemzet? Néhány milli-
ónyi horda abból a fajtából, mely a teremtés koronájává te t te magát. Nein: több ennél a 
nemzet! Nemcsak quidditas, hanem qualitas is . . . Egy szín: egy színnel több az emberiség 
nagy színskálájában. Milyen szegény volna az egyszínű emberiség!" ,,A magyarság, amelynek 
lényegét kérdezem, történelmi jelenség. S ahogy történetileg kifejlődött, nem testi, hanem 
szellemi jelenség. Az átöröklés, mely folytonosságát biztosítja, nem testi, hanem lelki." Az idé-
zetek arra vallanak, hogy Babits ekkor már a maga módján továbbjutot t a nemzeti elv meg-
értésében. Már nem ta r t j a felszínnek vagy külsőségnek; benne a tudatbeli , érzületi, kulturális, 
hagyományos összetartozást hangsúlyozza (ezek a marxizmus nemzet-fogalmában is fontosak) 
— s mindvégig ellenszegül a nemzet mindenfaj ta biologikus megfogalmazásának. 

Viszont: 19-ből t a r t j a meg későbbre is, módosításokkal, a világirodalom primátusát a 
nemzeti irodalmak felett; nem idézem a nyilatkozatokat, csak utalok két bevezetőjére: Az 
európai irodalom történeté-hez, és az Amor sancíus-antológiához. Ez utóbbiban (1933-ban) 
helyteleníti azt a „ma divatos irodalomszemléletet, . . . mely az irodalomnak csupán nemzeti 
értékeit képes meglátni, s az irodalmi értékeket hajlandó a nemzeti értékkel azonosí tani ." 

5. 

De az olvasóval együtt én is úgy gondolom: Babits irodalomelméleti jegyzete nemcsak 
a Tanácsköztársaság korának, hanem alkotója személyiségének is dokumentuma. A költői-
esztétikáknak mindig kijár valami külön érdeklődés: hajlamosak vagyunk arra, hogy necsak 
az elméletírót, hanem a költőt, a lírikust is keressük bennük. Az adot t esetben ez nem egyezik 
meg az alkotó szándékával és módszerével. Babits nem önvallomást tenni állt az egyetemi 
katedrára, hanem, átérezve az egyetemi képzés követelményeit — a leendő középiskolai taná-
roknak rendszeres szaktudományt akar t kidolgozni. „Irodalomról akarunk beszélni, de leg-
kevésbé szándékozunk magunk is irodalmat adni. Tudományt akarunk adn i" — ahogy ő maga 
mondja. 

Csakhogy az olvasót és a kuta tó t még ez sem riasztja vissza. Úgy érzi, hogy éppen az 
esetleges, szándéktalan vallomások a legizgalmasabbak, amelyek meghúzódnak a tudományos 
okfejtések és eredmények hátterében. Az utókor joga az, hogy még a szaktudósban is a költőt, 
a Nyugat irodalmi forradalmának tagjá t próbálja megtalálni. Én magam nem akarok ezeken 
az olykor ködülte vizeken nagyon messzire vitorlázni. A tanulmányíró Babitsot habozás 
nélkül megtalálom az egyetemi előadásokban; nemcsak egy-egy á tvet t adat , idézet, szempont 
árulja ezt el, hanem Babitsnak a kor epigon-átlagát messze felülmúló esztétikai érzéke, jellem-
tani beleélése és kényes nyelvi-stilisztikai érzékenysége. 
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A költő-Babits keresését félretéve, én egy másik tudományos problémát gondolnék 
megoldandónak. Vajon Babits, a poéta doctus, nem a Nyugat-mozgalom esztétikáját kodi-
fikálta-e egyetemi előadásaiban? Nein a költői gyakorlatnak és a kritikai-esztétikai eszinél-
kedésnek olyan párhuzamosságáról van-e szó itt is, mint a német újklasszicizmusban vagy 
Arany és Gyulai együttesében? 

Könnyű volna ezt eldönteni, ha a Nyugat-mozgalom esztétikáját már szintetikusan fel-
dolgoztuk volna. De azért néhány tájékozási pontot kijelölhetünk, A Nyugat kezdeti d iadala , 
hirtelen mozgalommá-szélesedése tar ta lmában egyet jelentett az irodalmi forradalommal 
(Horváth Jánosnak a Nyugatot értékelő, Magyar Figyelőbeli cikke már címében ezt fejezi ki : 
Forradalom után)-, s mint a 18 októberi politikai forradalom, ez is igen heterogén gyökerekből 
táplálkozott. S mint ahogy a Nyugat költői és szépírói irodalmi irány és szemlélet dolgában 
elég tarka együttest képviseltek, kimondott és lappangó esztétikai nézeteikben is összetorló-
dott bizonnyal mindaz az eklektikus modernség, amelyről előbb már beszéltem, s amelynek 
viszonylagos egységét radikális színezete és ellenzékisége teremtet te meg. —Mégis, ha meggondol-
juk azt, hogy a korai Nyugat programszerűen az írói szabadság elvét hirdette, íróinak alkotás-
módjában nem volt ritka a gáttalan önkifejezés, s ha ideszámítjuk azokat a nyelvi-stiláris 
jegyeket is, amelyekről Horváth János beszél — fel kell ismernünk, ha nem is a részleteken, 
de a mozgalom egészén a romanticizmus néhány fő jellegzetességét. Tüzetesebb kuta tás 
megtalálná a romantikus elemeket esztétikájukban is: a zseni-kultuszt, az eredetiség 
akarását , a fantázia értékelését, a szabályok megvetését, a közvetlen hagyományoktól való 
elszakadást. 

A fiatal Babits tanulmányaiban is kiütköznek itt-ott ennek az esztétikai romanticizmus-
nak a tünetei. A Szagokról, illatokról a »ritkaság«-ot értékeli a művészetben; melléje kerül az 
újszerűség; éppen ezt, az újszerű (szó- és képzet-) kombinációk megteremtését t a r t j a a művé-
szet lényegének. Egy kicsit ehhez igazodik a zseni-ideál is: ,,A zseni fősajátsága az érzékenység 
és ú j érzések akarása." A Vörösmarty-tanulmányok ezt a modern zseni-fogalmat még az abnoi-
mis, a mélyben rejlő lelki gazdagság jegyével gyarapí t ják: ebben is van romantikus örökség. 
A költői fantázia teremtő oldaláról mutatkozik be: „A teremtő fantázia, amely a képzet-
eleineket egészen ú j inódon kombinálja, eszközlője egy egészen ú j világnak, amely nem tükör 
többé, hanem a teremtés szabad folytatása, ú j differenciálódás, ú j csoda." 

De ezek a romantikus-lázadó sejtelmek, mint tudjuk, már a fiatal Babitsot sem jellemzik 
kizárólagosan. A Petőfi—Arany-tanulmányban más irányú, Babits saját mivoltában mélyeb-
ben gyökerező tendenciák szólalnak meg. Aranyról: , ,Ez a nagy költő a Poétaság örök Janus -
fejéből a művészarcot fordít ja felénk. Az" emberarc homályban marad, s jelentéktelennek lát-
szik. Különös elrejtőzés ! A mai poétaság inkább művészarcát szereti elfelejteni." Az egyetemi 
előadások, ha döntő mondanivalójukat nézzük, már tú l ju to t tak az irodalmi forradalom friss 
romanticizmusán. Igaz, van valami megtévesztő abban, ahogy a zseni irodalom-irányító szere-
péhez ragaszkodik. Mint lát tuk, benne lát ja az irodalom igazi mozgatóerejét; a zseni az, aki 
az ú j világnézetet észereveszi, kifejezi és a közönséget, a nemzetet magához idomítja. I t t is 
emlegeti a lángelmére jellemző újszerű képzetkombinációkat. Az igazi változás a zseni-fogalom 
tar ta lmában van. Először is: Babits megtagadja a zsenitől az általános emberi kiválóságot; 
mintegy leszállítja a zsenit az emberfelettiség, a démoni prófétaság romantikus talapzatáról . 
Felteszi a kérdést: mi képesít az expressio-ra, s iniben különbözik a költő-lángelme a többi 
embertől? „A kérdés igen nehéz, inert minden író másfaj ta ember, sőt legtöbbjük észben és 
érzésben nem emelkedik túl az átlagemberen." Egy-két lappal később: , ,Talán elmebeli, értelmi 
képesség kell az expressióhoz? Nem. Legtöbb író átlagember. Talán az érzelmi élet különössége, 
nagyobb gazdagsága? A legszegényebb érzelmi élet ú j és gazdag, hogyha az irodalomban ki-
fejezésre ju t . Kevés érzelmű ember is lehet nagy az irodalomban." Említet tem már a záró-for-
mulát , amelyre Babits a negatívumokból eljut: a zseni inkább morális és nem lélektani sa já t -
ság; lényege az önzetlenség, az önmagához való föltétlen hűség, az életnek és az élményeknek 
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föl tét len önmagához-asszimilálása. — A Nyugat nagyjai közül nem mindre ismernénk rá ebben 
a képben — és alig hiszem, hogy a legnagyobbak vállalták volna. 

Hasonló kétértelmű csillogása van Babits meghatározásában az irodalom fogalmának. 
Amit az irodalomról mint expressio-ról elmond („az író a legmagasabb feladatának tar t ja , 
hogy az ő egyéni, egyszer előforduló lelkiállapotát fenntartás nélkül ad ja és közölje", „keil, 
hogy a kifejezés öncél legyen" stb.), olyasféle költői magatartást és költészeti típust sugalmaz, 
aminőt élményi költészetnek vagy vallomás-költészetnek szoktunk nevezni; beleférnek az 
őszinteségnek s közvetlenségnek a magyar lírából jól ismert változatai is. A vallomás-jelleg 
és a közvetlen önkifejezés nem jellemzi ugyan egyetemlegesen a Nyugat lírikusait és szépíróit, 
de vannak kiemelkedő képviselői. Babits maga semmiképpen sem tar tozhat közéjük. Kor-
társak és irodalomtörténészek őt inkább közvetett , »műves«, Földessy szavával pláne »ipar-
művész«-költőnek t a r t j ák ; lírája valóban akkor kerül nagyobb élménykozelségbe, amikor az 
öregség és a betegség rémségeivel kell küszködnie. Ügy látszik tehát , mintha elmélete a költé-
szetnek éppen azt a (kifejező) funkcióját hangoztatná, amelyet ő maga csak ritkán tudot t 
megszólaltatni. 

Különösebb csoda ez sem volna; dokumentálná azt a lenyűgöző hatást , amelyet Babitsra 
nagy költőtársai gyakoroltak. De megint nem szabad itt megállnunk: a kifejezés-elvnek az ő 
elméletében van egy másik oldala is. A témára visszatér akkor, amikor az élményi elvet, 
irodalom és élmény viszonyát kell tisztáznia. Az irodalom ugyan egy lélek kifejezése — de 
most már igen sok megszorítással. A költői alkotásfolyamathoz tartozik az élmények kivá-
lasztása, az élmények kristályosodása. Az élményi anyag általában csak eszköz; a továbbiak-
ban Babits rendkívüli nyomatékkal hangoztatja az élményt feldolgozó írói lelket, a zseni 
küzdelmét élményeivel, hogy önmagába olvassza őket. A kész műalkotás végül is az eszményí-
tés révén az objektivációban szület ik meg, s ezzel el is szakad alkotójától. Az objektivációnak, 
az élmények másodlagos vol tának és átformálásának ez a szerepeltetése már azt a költő-típust 
t a r t j a szem előtt, aminőnek Babitsot megismertük — általánosítva: a Szonettek Babitsát. 

1 Az esztétikai elv megint nem a Nyugat-mozgalomhoz, hanem őhozzá magához igazodik. 
Babits később is hű maradt ahhoz a nézetéhez, hogy a költészet a l k o t á s , nem 

napló Vagy vallomás. A „modell", a puszta élményi elv alkalmazása ellen mindig tiltakozott. 
« (Indiszkréció az ircdalcmban c. cikke: „Nem rólatok van szó, — ez az alkotás túl van raj ta-

tok s minden földi és személyi valóságon.") „Kifejezni az életet, igen, de nem az Életet, nagy 
É-vel, s a hangsúly inkább a kifejezésen van ." (1936.) „Szépséget teremteni abból az anyagból, 

ami éppen van — kicsiny és szomorú életünk anyagából." (1928.) 

* 

» Az előadásokból, befejezésül, azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy az egyetemi tanárság 
nagy időszak volt Babits életében. Ha nem kodifikálta is a Nyugat esztétikáját , ő te t te meg 
az első s máig egyetlen kísérletet a mozgalom tagjai közül az irodalomelmélet kérdéseinek rend-
szeres összefoglalására. Szintézise még így, vázlatos formában is megbecsülésre tar t számot, 
még az ő gazdag életművében is. Magasan az előző szemlélet fölé emelkedett; a kuta tás szem-
ha tá rá t ú j problémakörök, ú j megoldások felé tágította ki; ha nyomtatásban igazi nyilvános-
ságra kerül, ösztönző, erjesztő hatása lett volna tudományos gondolkozásunkra. Sokoldalú-
ságában, modernségében, különös egyéni színeivel többet jelent Tolnai Vilmos és Thienemann 
későbbi elméleti kézikönyveinél. Egyes szempontjai, okfejtései, értékelései az irodalmi tanul-
mányokban élnek és hatnak tovább. 

Keletkezésének idejébe beállítva úgy hat ránk, mintha alkotója egy magaslatról tekin-
tené át a hazai és az európai irodalmat és irodalomtudományt. A Tanácsköztársaság adott rá 
Babitsnak módot, hogy erre a magaslatra felléphessen. 
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