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Babits Mihály: ARCKÉPEK ÉS VALLOMÁSOK 

A közelmúltban megjelent, Adyról szóló, eddig javarészt publikálat-
lan Babits-versek, cikkek, megemlékezések, kéziratok gyűjteményét a 
szakközvélemény ellentétes érzelmekkel fogadta. \z Arcképek és vallo-
mások, amely korábban folyóiratokban közölt, kötetben nem szerepelt 
írásokat fűzött össze a költőtől, nem kavart ilyen vihart. Szabolcsi 
Miklós, Kardos László, Falus Róbert, Fekete Sándor és Csányi László 
- a kötet első bírálói - egybehangzóan a könyv hasznosságát hangoztat-
ták, a már megjelent tíz kötetes Athenaeum-kiadás jó kiegészítésének 
mondták, olyannak, amelyik tovább árnyalja a Babits-életműről kialakí-
tott vagy most alakuló képet. 

A Babits Adyról, az Arcképek és vallomások, valamint a mostanában 
folyóiratokban közölt, korábban kiadatlan versek számos kérdést vet-
nek fel. Mindenekelőtt az ilyen közlések jogosultságát. Babits ugyanis, 
Horatiustól Kosztolányiig sok költőhöz hasonlóan, nemcsak verseit 
szerkesztette rendkívüli gonddal, de ugyanilyen módon konstruálta 
egész életművét is. Jól bizonyítják ezt a Juhász Gyulához és Kosztolá-
nyi Dezsőhöz írt ifjúkori levelek, amelyekből nemcsak a nagyon érzé-
keny lélek félelme olvasható ki egy korai közlés esetleges kudarca miatt, 
hanem a tudatos költő vívódása is, azé a költőé, aki kialakította esztéti-
káját, az új költői irányról vallott elképzelését, s aki állandóan a 
jövendőhöz méri kész alkotásait. Ez a fajta tudatosság azonban nemcsak 
a pályakezdő sajátossága volt. A későbbi nagy versek - például a 
Gyémántszóró asszony kéziratai - is arról tudósítanak, hogy a vers-
teremtés Babitsnál mindig nagyon hosszú folyamat volt, s ebben a 
folyamatban a költő nem hamar érezte késznek, közönség elé valónak 
az alkotást. S még az is előfordult, hogy a kész korrektúrapéldány 
elkészülte után vonta vissza a költeményt (Egy verseskönyv epilógusa). 
Ez a fajta teremtés érvényesült a prózai alkotások esetében is. Novelláit 
legalább addig hevertette fiókjában, mint verseit, novelláskönyvét, a 
Karácsonyi Madonnát, valamint a Gondolat és írást vagy az Ezüstkon 
ugyanolyan gonddal és művészi céllal állította össze, mint verses-
köteteit. 

Mindezek után felmerül a kérdés: van-e joga az utókornak ahhoz, 
hogy egy ilyenformán konstruált életművet az összes utólag föllelhető 
kézirat kiadásával újrateremtsen? Erre a kérdésre általában tagadó kell 
hogy legyen a válasz. Babits esetében, elméleti írások vonatkozásában 
azonban kivételt kell tenni. Ezek az alkotások ugyanis nemcsak műhely-
titkokat fednek fel, nemcsak az alkotás egyes fázisait, a gondolatok 
születésének és megformálásának nehéz és néha ellentmondásos útjait 
mutatják, hanem jelentős adalékokat szolgáltatnak az egész korszak 
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alaposabb és jobb megismeréséhez is. Az Arcképek és vallomások ebből 
a szempontból fontos talán mindenekelőtt, hiszen közvetlenebbül ki-
olvasható belőle az, amit a költő saját koráról gondolt, mint akár a 
személyes hangú Könyvről könyvre-sorozat cikkeiből vagy az Ezüstkor 
prózájából. Babits gondolatai ugyanis változtak, dinamikusan alakultak 
(ő maga írta egyik mondatáról A magyar jellemről szólván 1939-ben: 
„Ezt a mondatot régi tanulmányomból idézem, ahonnan sokat fogok 
még idézni, esetleg változtatva a macskaköröm nélkül.. ."); ezek a 
gondolatok fokozatosan igazodtak a korhoz, s ha néha a költő tartózko-
dott is a közvetlen megfogalmazástól, a lényeget mindig elmondta. Még 
akkor is, ha például az itt közölt Könyvpropaganda és könyvégetés 
című cikk korrektúrapéldányából az utolsó pillanatban kihúzta Hitler 
nevét, s helyére ezt írta: „a barbárok". Az Arcképek és tanulmányok 
egyes darabjai (Irodalom és társadalom. Homme de lettres vallomása, az 
1918-19-es cikkek, Európaiság és regionálizmus, A magyar jellemről) 
tételesen is dokumentálják az idővel párhuzamosan változó babitsi 
hangot. Ezt azonban az 1935-ben elkészült Békekiáltvány, valamint az 
1918-as Kant és az örök béke és az Európai Lovagrend Tervezetének 
egybevetése bizonyíthatja legjobban. 

Az Arcképek és Vallomások karakterisztikusabban mutatja a Nyu-
gat-generáció őskeresését is. Babits maga erről a kérdésről írt kötetben 
is, az 1917-es Irodalmi problémák két tanulmányában: Az irodalom 
halottjaiban és a Ma, holnap, irodalomban. Az elsőben, Komjáthy Jenőt 
jellemezve, az új költészeti ideált tárgytalannak, elvontnak, intellektu-
álisnak s pesszimistának mutatta be, a másodikban - implicite -
Kassákék elméletétől és gyakorlatától különítette el saját nemzedékét. 
Az Arcképek és tanulmányokban a költő tágabbra vonja a kört. Tisztáz-
za a Nyugat és az elődök viszonyát. Foglalkozik az irodalmi múlt 
kérdéseivel, elismétli (vitatható) felfogását a dekadenciáról, a népkölté-
szet és a műköltészet viszonyáról, alaposan taglalja a sokszínűségre, 
változatosságra törekvés esztétikai programját, melyet fiatalkori levelei-
ben csak egy-egy metaforikus mondattal jelöl. A költő fölvázolja itt azt 
a fejlődést, amely szerinte az 1840-es évek népiességétől indulva elveze-
tett a Nyugatig. Elhatárolja nemzedékét a népies nemzeti epigonizmus-
tól, Kozma Andortól és Gyulai Páltól, s megfogalmazza a modern 
költészet esztétikáját és programját (Boldog világ, Az irodalom karácso-
nya, Pour mieux connaître Homère, Kiss József, Reviczky Gyula, Mi-
rèio). Az Arcképek és vallomások azonban nemcsak a Nyugat-nemzedék 
indulására vet erősebb fényt. Jól látszik ezekből a tanulmányokból, 
hogy a megharcolt költői forradalom után hogyan szállt síkra Babits az 
igazi modernségért (Ostromolják a várost), hogyan törekedett a múlt és 
jelen művészi szintézisére (Kapossy József), hogyan alakította költői 
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elméletét és gyakorlatát a változó világban (Megemlékezés Benedek 
Elekről, A nyelvész és irodalom, Puskin, Magyar Proust). 

1948-ban, a Reviczky utcai házat, a költó' lakását megjelölő emlék-
tábla leleplezése után Jankovich Ferenc Babits tornya címmel cikket írt 
a Szabad Szóba, a Parasztpárt akkori lapjába. „Megszűnt a vád - írta - , 
hogy a költő önző módon tornyot épített volna magának, elzárkózni 
akarván ott a maga külön eszmevilágába, a világ, a hétköznapok esemé-
nyei elől." Ez a „vád" akkor nem szűnt meg. A Gál István gyűjtésében 
és jegyzeteivel megjelent Arcképek és vallomások után azonban - ez 
kétségtelen - „egy-egy fátyol" lehullott a költőről. . . (Szépirodalmi, 
1977.) 

SIPOS LAJOS 

Tüskés Tibor: PANNÓNIAI VÁLTOZATOK 

A pannonság klasszikus költőink megfogalmazásában mindig múlt és 
jelen egybekapcsolását, történelmi örökségének értelmezését és tovább-
vitelét, klasszikus eszmények követését, illetve azoknak a mindenkori 
jelen problémáihoz igazítását jelentette. Ezen túl még azt is, hogy az 
érdeklődő figyelem a behatárolt körülmények között dolgozó, gondjai-
nak megoldására a „helyi színezet" tehertételével törő emberre irányult. 
Ha e néhány jellemző jegy számbavétele után vesszük kézbe Tüskés 
Tibor: Pannóniai változatok című könyvét, hamar szembetűnik, hogy 
az író egyénítve, saját gondolkodásmódjához és érdeklődéséhez igazítva 
bánik az említett fogalommal. 

A történetiség Tüskésnél legfeljebb a századforduló körüli időhatá-
rokig való visszanyúlást jelent, s ebből következően jobban felerősödik 
nála az az összekötő funkció, amivel egy tájegység irodalmi szempont-
ból bír. Érthető ez, hiszen három dunántúli megye és egy alakuló, 
változó nagyváros adott inspirációkat és élményeket ahhoz, hogy az írói 
hajlam és a körülmények szerencsés találkozása által egy színesebben 
mutatkozzanak meg Tüskés Tibor adottságai. Kötetének tartalma bizo-
nyítja, hogy sokoldalú alkotó és azt is, hogy műveiben középponti 
helyen áll Pécs, Dél-Dunántúl irodalmi-művészeti életének szolgálata. 
Maga több helyen, nyilatkozatokban, cikkekben vállalta a tájhoz kötő-
dést, de ebben nem szabad esztétikai önminősítést látni, hanem csupán 
a munkához nélkülözhetetlen indító-ihlető alapot. A tájegység determi-
náló voltában nála a konkrétumok helyett elsősorban azt kell tekintetbe 


