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b a b i t s — s z i l a s i l e v e l e z é s e 

Babits Mihály levelezése imponáló mennyiségű, jelentőségében túl-
becsülhetetlen, Kazinczy levelezésével vetekedő anyag. A mindennapi 
robot és hajsza ellenére a költő majd mindenkivel levelezett, aki a 
század első negyven évében az irodalomban vagy a politikai életben 
szerepet játszott. Levélkapcsolatban volt Lukács Györggyel, Szabó 
Ervinnel, Jászi Oszkárral, az 1918-1919-ben fontos szerepet játszó 
Ágoston Péterrel, Balázs Bélával, Braun Róberttel, Czakó Ambróval, 
Kunfi Zsigmonddal, a Nyugat három nemzedékével, levelezett népi 
írókkal, erdélyi és vajdasági irodalmárokkal, a kor nagy művészeivel: 
Jászai Marival, Beregi Oszkárral, Somlay Artúrral, Varsányi Irénnel, meg 
Rippl-Rónai Józseffel, Beck ö . Fülöppel, Csorba Gézával, Bernáth 
Auréllal, Moholy Nagy Lászlóval. Levelet váltott Bartókkal és József 
Attilával és Bethlen István gróffal, akinél 1928-ban egy udvarias érte-
sítésben mentette ki magát, amiért nem jelent meg a miniszterelnök 
teáján. 

A mintegy nyolcezernyi levélből azonban egységében kétségtelenül a 
Szilasi Vilmossal folytatott levelezés a legjelentősebb. Szilasi, aki 21 
éves korában Platón-monográfiát írt, a forradalmak alatt az Eötvös 
Kollégium filozófia professzora volt, 1919 után emigrációba kény-
szerült, majd Husserl és Heidegger barátja, később a freiburgi egyetem 
tanára lett, 1910 és 1941 között mintegy 140 levelet váltott Babitscsal. 
Ez a majd 140 levél az irodalom és a filozófia találkozásában s a 
hétköznapi gondokban egyaránt kivételes személyiséget mutat föl. Meg-
idézi Babitsot, akit (olvasható a leveleket bevezető Szilasi-írásban) „a 
sors az emberiség egyik legizgatottabb, izgalmakkal leginkább telített 
korába vetett . . . bele". Aki „zordon és ideges" volt állandóan, „rend-
kívül gyors, szaggatott, furcsa ritmus szerint járt", örökös izgalomban 
élt, s „relatív egyszerű helyzetekben . . . , néha egy-egy szóban sőt 
mozdulatban váratlan komplikációkat" fedezett fel. 

A levelek jelentőségét azonban nem a személyiséget felfedő, meg-
értető mozzanatok adják. A legfontosabb részt azok a híradások, filo-
lógiai fejtegetések, műértelmezések teszik, amelyek a távolságot át-
hidalandó, beszélgetéseket pótolandó kerültek papírra. Ezekben egy-
részt Babits írja le az irodalmi életről, saját költő sorsáról szóló leg-
bizalmasabb s ezért legőszintébb reflexióit. Szó van a közleményekben 
Babits 1923-as és későbbi lapalapítási terveiről, 1924 júniusában azok-
ról a támadásokról, melyekben — a költő így érezte - a fiatalok: Szabó 
Lőrinc és Sárközi György részeltették őt. Nyomon lehet követni a 
híradásokból a Baumgarten-díj megszületésének, odaítélésének törté-
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netét. S fogalmat lehet alkotni a levelekből a két világháború közti 
magyar költősorsról. 

A Babits-Szilasi levelezés nagy felfedezése azonban kétségtelenül a 
Szilasi-írásokban megjelenő müértelmezés-sorozat. Szilasi sohasem akart 
Babits kritikusa lenni. Bár egész életén át készült egy hosszabb tanul-
mány írására, mégsem vált barátja „Aristotelesé"-vé. De meggyőződéssel 
vallotta, s 1910-es levelében leírta: Babits „méltó lenne" egy Ariszto-
telészre, mint a görög mesterek. Az egyes művek baráti értékelése elől 
azonban sohasem tért ki. Előbb emlegetett levelében kéretlenül is 
elemezte a Laodameiát és a Danaidákat, később a Gólyakalifái, a 
Szophoklész-fordítást, a németül megjelent novelláskönyvet, az Élet és 
irodalom kötetet, az írástudók árulása-vitát, s az összegyűjtött versek 
kapcsán általában Babits költészetét. Legtöbbet a Halálfiaival foglal-
kozott. 1921-től 1929-ig figyelemmel kísérte a regény keletkezését (a 
starenbergi tó partján álló házukban írta Babits 1925-ben a regény egyik 
részletét), elolvasott minden hozzá eljutott kritikát (Kassáknak a Halál-
fiaiió 1 írott kemény hangú bírálatát elutasította), s egy terjedelmes 
levélben maga is elemezte a művet. Megállapításai az azóta volt kutatá-
sok fényében is helytállók. Az ábrázolás, a hangulatkeltés és a Szent 
Ágostonra emlékeztető stílus értékes mozzanatai mellett a mese kevéssé 
érdekességét és a fárasztó ismétléseket emelte ki; az első megállapítá-
sával a későbbi Szabó Dezső-i érvet előlegezte, a másodikkal, az általa 
„analitikus refrénszerűség"-nek nevezett ismétlődéssel a Halálfiai ellen 
felhozott legfőbb kifogást foglalta szavakba. 

Babits és Szilasi levelezése felvet egy már régóta lappangó kérdést is: 
a költő és a fenomenológia viszonyát. A levelekből számtalan tény 
világos: nyilvánvaló lett, hogy Szilasi nagy reverenciával volt Husserl és 
Heidegger iránt. Husserlt kinti legjobb barátjának nevezte, munkásságát 
ismertette a Nyugatban, hetvenedik születésnapján dolgozatai egy részét 
a neki szentelt emlékkönyvben tette közzé. Heideggerrel is szoros 
kötelék fűzte össze. Felesége tanította a Heidegger-fiúkat zongorázni, 
többször tehetett apróbb szolgálatokat nekik, s erről mindig be is 
számoltak Babitséknak. A Sein und Zeitet Szilasi személyes ajándék-
ként küldte el a költőnek, alig valamivel a ffalálfiai megjelenése után, és 
boldogan továbbította a nála megismerkedett filozófus és költő köl-
csönös üdvözletét is. Ugyanakkor az is közismert, hogy 1919 után 
Babits gondolatrendszere már újabb mozzanatokkal nem bővült. Egyik 
cikkében (alig valamivel a Sein und Zeit megjelenése előtt) leírta: „a 
háború évei óta egyetlen filozófiai mű sem került többé könyvtárá"-ba. 
Máshol is, később is hasonló módon nyilatkozott. A levelekben fel-
emlegetett, Husserllel és Heideggerrel volt találkozások és a Szilasi iránti 
gondolkozási rokonszenv azonban spekulative lehetővé tesz egy feltéte-
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lezést: Babits talán mégis hasznosíthatta a nyugat-európai feno-
menológiai iskola egyes gondolatait. Ez a „hasznosítás" a megnevezés 
szintjén valószínűleg kevéssé kimutatható. Talán egy általánosabb össze-
függésben kap-kaphat értelmet: abban, hogy a gondolat, a gondolati 
alkotás Babits legutolsó verseinek is „megvilágító művészi és költői 
élménye" maradt. Úgy, ahogy ezt az egész Babits-líráról Szilasi 
1938-ban kelt levele hangoztatta. 

A Babits-Szilasi levelezést tartalmazó kötet, melyet az összeállító és 
közreadó Gál István bevezető tanulmánya nyit s Szilasi két cikke zár, 
egy általánosabb kérdést is felvet : nem lenne-e érdemes az egész levele-
zés legfontosabb darabjait a nagyobb közönség számára is hozzáfér-
hetővé tenni? (Petőfi Irodalmi Múzeum és a Népművelési Propaganda 
Iroda közös kiadványa 1980.) 

SIPOS LAJOS 

p o m o g á t s b é l a : v e r s e k k ö z e l r ö l 

ÉRTELMEZÉSEK ÉS MAGYARÁZATOK 

Pomogáts Béla könyvében huszonhárom, a felszabadulás után szüle-
tett magyar verset vesz „nagyító alá". Ahogyan a cím is jelzi: verseket 
látunk „közelről", de vajon kikhez szólnak, szólhatnak ezek az értel-
mezések és magyarázatok? A bevezetőben így ír szándékáról a szerző: 
„Törekedtem arra, hogy híveket szerezzek az új magyar költészet-
nek . . . Könyvemet elsősorban a versek iránt érdeklődő fiatal olvasók-
nak szántam." S az elemzések valóban összhangban vannak a kitűzött 
céllal. A legnagyobb haszonnal a középiskolás korosztály forgathatja e 
lapokat, de még a pedagógusok számára sem haszontalan. 

Pomogáts Béla e könyve hiányt pótol: a középiskolák negyedik 
osztályai magyar irodalomból - időhiány miatt vagy más okokból - rit-
kánjutnak el a mai magyar líra megismeréséig, s a verset szerető fiatalok-
nak, érdeklődőknek nemigen áll rendelkezésükre olyan szakirodalom 
(persze nem „szaktudományos" művekre gondolok), mely bevezetné 
őket költészetünk legújabb korszakába. A hozzájuk szóló munkák, pl. a 
Miért szép? sorozat, Tüskés Tibor: Versről versre c. könyve vagy Seres 
József-Szappanos Balázs: Verselemzések c. műve stb. mai költésze-
tünkkel nem, vagy csak alig foglalkoznak. E munkában viszont Fodor 
Józseftől kezdve Illyés Gyulán, Zelk Zoltánon át mai élő líránk legjavá-
ról is képet ' kapunk, s olyan nehezen megközelíthető-befogadható 
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