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

TARNÓC MÁRTON 

RÁBA GYÖRGY: BABITS MIHÁLY 

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

Babits filozófusnak készült, nem költőnek. Rába ezt az életrajzi 
tényt a pályakezdő költészetén tüzetesen és érzékletesen kimutatja, 
határozottan szembefordulva az irodalmi köztudatba mélyen beültetett, 
következésképpen az iskolai oktatás által is terjesztett ama nézettel, 
hogy a fiatal költő elhatározó érvénnyel a l'art pour l'art híve, a formák 
virtuóza. Már Keresztury Dezső is döntögetni kezdte ezt a nézetet 
1959-ben a Magyar Klasszikusok sorozatban megjelent Babits-válogatás 
elé írt jeles tanulmányában, de ez a felfogás szívósan él máig tovább. 
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Nos, e költői, formai mutatványtár lebontása sikerül is Rábának. Amit 
mond, meggyőző s lényegét tekintve bizonyított is. De hogy a fiatal 
Babits sterilebb virtuozitásából már-már semmi sem igaz, abban azért 
van egy kevés túlzás. Már Szerb Antal is emlegette, hogy a mesterségbeli 
tudásból, a secunderélményekből, a poéta doctus-ságból is származtak 
versek. S ez - ismétlem - nincsen ellentmondásban a költői tudatosság, 
s a művészi gyakorlat szintjén sem Rába szobordöntögető mozdulatával. 

A következő néhány mondat nem ítélet, inkább egy-két kérdőjelet 
rejt magában. Rába filozófiai tájékozottsága iránti tisztelettel s a magam 
szerény filozófiai műveltségének ismeretében jegyzem meg, nekem néha 
úgy tetszett a nem könnyű szöveg olvasása közben, hogy legfőképpen a 
fiatal Babits verseinek szinte minden sora, a költő minden gondolata 
mögött áll valaki, Spinoza, James, Nietzsche, Bergson, Schopenhauer, 
egy filozófus, egy pszichológus, egy gondolkodó, akinek a költőre tett 
hatásából kibontakozni nem lehet. Kérdés, vajon így, ilyen személyekre 
bontott hatásmechanizmus fogságában fogant filozófiai tudatossággal 
dolgozott-e a fiatal Babits Mihály? Hiszen ő volt irodalmunk egyik 
legszuverénebb költője s emiatt zavaró kissé a jórészt mások köveiből 
való szellemi építkezés költői gyakorlatának különben igényes bemu-
tatása. 

Szeretném, ha a szerző nem értene félre. E filozófusnak készülő, 
erős intellektusú, mélyen és nemesen gondolkodó költő az irodal-
munkban gyengén csordogáló bölcseleti műveltség egyik reprezentatív 
képviselője s Rába nagy érdeme, hogy ezt pontos portréjában hitelesen 
megmintázta. De lehet-e ezt a folyamatos gondolati indíttatást más 
gondolkodók szüntelen hatásvizsgálatával magyarázni s ezáltal -
nyomatékosan hangsúlyozom, nyilvánvalóan szándéktalanul - a 
gondolkodónak is kiváló Babitsot szellemi szuverenitásában mintegy 
rangján alul helyezni. Mert világos és meggyőző Rába okfejtése, hogy ti. 
a fiatal Babits filozófiai érdeklődését fenntartotta s nem a l'art pour 
l'art, hanem a megismerést kereső irodalom, a költészetté lényegített 
filozófia a költő célkitűzése. Ami ebben valóban nyilvánvaló Rába 
kutatásaiból, az a költészetté lényegített filozófia, de nem csak egy, a 
filozófiában kiemelkedő tájékozottságú, hanem önálló gondolkodónak, 
töprengő s tépelődve teremtő intellektusnak sem akármilyen költő 
filozófiája. S ha már a filozófiánál tartunk, azt gondolom, igen jelentős 
eredménye a szerzőnek Zalai Béla Babitsra tett hatásának elemzése, 
Zalaié, akit Lukács György „az 1918 előtti időben . . . az egyetlen 
eredeti magyar gondolkodónak" nevezett, aki Juhász Gyula meghitt 
barátjaként a költő szerint „az ismeretelmélet egy új rendszerén dol-
gozott", s aki, mint azt Häuser Arnold megjegyezte „a rendszerezés 
problémáját állította a filozófiai gondolkodás középpontjába". Rába 
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véleménye szerint „Zalai nevét a magyar irodalomtörténetbe Babits 
költői fejlődésére tett eszmegerjesztő hatásával írta be". Ez a tény, 
illetve ennek kiemelése, ha nem tévedek, jelentős mind a Babits-mű, 
mind a huszadik századi eszmetörténet kutatásában. 

Rába költői pályarajzot, fejlődésrajzot írt, versértelmezésekre építve 
következtetéseit. Szerteágazó anyagismeret birtokában szól a tudatlíra 
kibontakozásáról, az összefüggő képszalag („alélek folyamának a mélyén 
. . . képek alszanak . . . megszakítatlanul" - íija Babits) elméletéről, 
amelyet Rónay György „egy objektív líra víziójának" nevezett. Új 
vonás a költő műhelyének feltárásában annak bizonyítása, hogy „Babits 
karakteradó, erkölcsi emlékezetében" meghatározó Szekszárd, a családi 
otthon és a gyerekkor személyiségformáló televénye. Itt az Aestati 
hiems s a Szöllőhegy télen versekről mint ikerversekről van szó, mint a 
Két theosophikus ének, illetve A wartburgi dalnokverseny esetében. E 
két szonett másképpen lelki táj, mint a Verlaine-é vagy a Vajda Jánosé. 
Mindkettő összefüggő képszalag, melynek karakteradó ihlete a kezek 
nyomát viselő táj szimbolikus jelentése. Ember és természet nemcsak 
kölcsönhatása, hanem - mint Rába úja - egymásba keveredése alakul 
így ki. Ez a fölfogás természeti tárgyaknak és jelenségeknek abszolút 
személyességet tulajdonít, s ez Babits lírai újítása. 

Véleményem szerint nagyszabású tárlatvezetés Rába könyve, 
amelynek foglalata a tárlatvezető egyetemes műveltsége, szakmai hitele, 
módszertani újszerűsége. Mncs helyünk arra, hogy a regényelem-
zésekről s az utolsó, kíntól gyötört esztendők nagy lírai megnyilatko-
zásairól, vagy akár a Jónás könyve értelmezéséről részletesen szóljunk. 
A szerző új elemeket, új megvilágítást tartalmazó megállapításainak 
uralkodó eleme Babits intenzív jelenléte a polgári humanizmus szellemi 
frontján, végelemzésben az ellenforradalmi keresztény kurzuspolitika 
megítélése és elvetése. Amint egy 1928-ban Az Est-ben megjelent cik-
kében megjegyezte, mindaddig híve minden nemzeti kultúrának, amíg 
az „nem akar lenni hódító és ragadozó nacionalizmus. Mert az erő-
szakos vagy álnok hódítás éppoly kevéssé tiszteletreméltó a kultúrában, 
mint a politikában". Világos beszéd ez, amelynek hitelét a Jónás 
könyve, majd 1939-ben a Jónás imája, az utolsó nagy költemények, 
mint a Talán a vízözön, vagy néhány évvel korábbról „a politikai 
események vészes kibontakozásának profétikus regényesítése az Elza 
pilóta vagy a tökéletes társadalom (1933) negatív utópiája" igazolta. 
Ebben a regényében a Berlin-Róma-tengelyt kovácsoló Gömbös-éra 
idejében - s ezt mai ismereteink szerint Rábával elmondhatjuk, „Babits 
félelmetes történelmi előrelátással festette meg annak a korszaknak a 
szociális szerkezetét és tudatviszonyait, melyet a második világháború 
jelentett". 
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Külön kérdés a kismonográfia irodalmi ismeretterjesztő szerepének 
megítélése, hiszen a Gondolat Kiadó Nagy magyar írók sorozatának 
egyik feladata éppen ez. Képes-e Rába munkája akár a műveltebb, az 
irodalomban tájékozottabb, a költészet iránt fogékonyabb olvasók 
körében e rendkívüli szellem mondandóinak közvetítésére, a mélyebb 
megértés, a nagyobb olvasottság biztosítására, új Babits-hívek tobor-
zására? Alig hihető. Mert nézetem szerint nem is a fentebb előadottak 
közvetlen szolgálatára született ez a könyv. írója nem kis küzdelemmel 
vívhatta meg önmagában is a maga gondolati, költői-irodalomtudósi 
harcát a mesterért, mesteréért, aki egy magas moralitású irodalmi nézet-
és ízlésrendszer kialakítására, elfogadására s e kismonográfiában egy 
eredeti irodalomtörténeti munkának az olvasói nyilvánosság elé bocsá-
tására késztette. Véleményem szerint Rába könyve nem az ismeret-
terjesztő, irodalomnépszerűsítő munkák sorába tartozik, illetve csak 
nagy megszorításokkal lehetne oda sorolni. Vannak írók, költők ugyanis 
- Babits közülük való - , akik megértéséhez, viszonylagos olvasott-
ságához csak bizonyos előzetes olvasmányélmények, versismeret, s némi 
filozófiai tájékozottság birtokában vezet az út. Nem szabad Rába 
kötetén Babits tömeges népszerűsítésének még a kísérletét sem számon-
kérni, s ennek elmaradása miatt e kiváló munkát, szerzőjével együtt 
elmarasztalni, amint azt az Élet és Irodalom kritikusa a lap 1983. július 
8-i számában a könyv célját s szerepét félreértve, türelmetlenül meg-
tette. Aligha jön el az az idő, amikor azt láthatják kései irodalmár 
utódaink, hogy a villamoson vagy az autóbuszon a Babits szövegeibe 
merült olvasók úticéljukhoz érvén elfelejtenek leszállni. Ábrándok 
világa ez, nem az irodalomtörténeté, még kevésbé Babits Mihályé. S 
vajon, a fundamentális értékű kismonográfiáról meditálva számításon 
kívül hagyható-e ama kopár, messze világító tény, hogy az egyébként 
gazdag Babits-szakirodalomban Keresztury Dezső 1959-beli, már emlí-
tett tanulmányán s Kardos Pál lelkesedésből fakadt, csapást vágó 
kísérletén kívül Rába az első, aki az egész babitsi „varázshegyet" bejárni 
megkísérelte. Távoli és közeli - kettős lencséjű, de egyszerre mozgó s 
forgó kamerával dolgozott - a költőt és korát, a modellt és a teljes-
ségigényt összekötni igyekvő törekvéssel. Rába kedves formuláját 
használva Babits költészete olyan orgonapont huszadik századi líránk-
ban, egy fájdalmas, tragikumra hajló, mindig magányos vox humana 
hosszan kitartott hangjára komponálva, amely alatt és fölött a har-
móniát kereső hangzatok pazar gazdagságú variációi szólnak. A kis-
monográfia némi előleg a megkezdett nagyszabású életműelemzés 
folytatásához. Alapmű a jogaiba remélhetőleg mihamarabb visszatérő 
irodalomtörténeti igényű iskolai oktatás, s tájékozott előadók esetén az 
igényes irodalomnépszerűsítés munkájában. (Gondolat, 1983.) 




