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RÁBA GYÖRGY: BABITS MIHÁLY KÔLTËSZETE 
1 9 0 3 - 1 9 2 0 

„. . . kutatásaim alapján értekezésem célja feltárni a Babits első 
publikációitól költészetét átható, saját »elmélkedését«, más szóval azt a 
szervesen alakuló költó'i modellt, mely verseinek s egész költészet-
tanának filozófiai feltételeit meghatározza, s ezt a költó'i gyakorlat 
alakváltozataiban nyomon követem" - írja a szerző' Az induló Babits 
fogadtatásának tanulságai c. bevezető fejezetben (10.) Néhány sorral 
előbb Horváth János 1967-ig kéziratban maradt korabeli kritikájából 
idéz: „Babits művészi gyakorlata . . . filozófiai hánykolódásoknak válhat 
ágyává." Illetve: „(Babits) A megfoghatatlan szubjektivizmus dadogói 
közt tárgyi szemléletek szabatos beszédű költője; a tudat alatti világ 
zavaros naturalistái között maga a tiszta, fogékony, képzett, művészi 
tudatosság." Rába célkitűzésébe elsőrendűen e „hánykolódások" 
nyomon követése, illetve föltárása tartozik bele, miközben Horváth 
akkori megállapítását mintegy újra értelmezi, kibontja, könyvének 
központi témájává téve a filozofikus költészet kérdését: „A legjobb 
versértők fenntartással vegyes vagy tudatosan védőbeszédnek szánt 
megnyilatkozásaiból jól kivehető, hogy a korabeli magyar kritika a lírát 
a romantikus ihlettől és személyes vallomástól elválaszthatatlannak 
hitte, márpedig a fiatal Babits első két verseskötete, de főként az első, 
nyílt ellentmondásban volt a költészetnek ezzel a fölfogásával, mégsem 
lehetett sem költőiségét, sem újdonságát elvitatni." (8.) 

Bocsássuk előre: célkitűzésének Rába mindvégig maximálisan eleget 
tesz, ily módon az utóbbi évtizedek egyik legjobb irodalomtörténeti 
munkáját hozta létre. Nézőpontja, melyet energikusan és egyenletesen 
érvényesít, egyfajta Babits-rehabilitációt is szolgál, különösen ami korai 
líráját illeti. Irodalom-szociológiai, mentalitástörténeti vizsgálatot 
igénylő, figyelemre méltó jelenség az, hogy a Nyugat első nagy vezér-
alakjai közül Babits művészetét és alakját övezte és övezi még mindig a 
legtöbb félreértés, félremagyarázás,és a tőle oly idegen,zavaró akusztika, 
amelynek következményeként korántsem alakult ki irodalmi köz-
tudatunkban valódi közmegegyezés emez írót illetően. Talán éppen 
nagyságrendjének - arányainak és méltóságának - természete, jellege, 
különállóan egységes eszmevilága: szellemi tartásának minősége miatt 
alakult úgy, hogy a filológiai föltárás, a kiadások teljessége és a feldol-
gozások terén máig sem versenyezhet Adyval, Móriczcal, sőt Koszto-
lányival sem. (Ebből a szempontból érdekes „apróság" ebben a Rába 
nyújtotta filológiai rengetegben, hogy megtudhatjuk: Ady A Halál 
automobilján c. verse későbbi A halál automobilon c. Babits-versnél.) 
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Rába könyve többek között azért is nagy teljesítmény, mert nem 
kívánja mindenáron „elhelyezni" besorolni költőjét, éppen ezért mar-
kánsan kiemelve a jelenséget, önkéntelenül is igazolódik a korai korszak 
hasonlíthatatlansága. Babits egyszeriségének a tartalmát bontja ki, és 
ennek révén is jobban érthető, miért jutott arra a sorsra az értel-
mezésben, amire jutott. Ebből a szempontból oly fontos a könyv Babits 
elfojtott „duk-duk afférja" c. fejezete, amely világosan és tisztán kifejti 
a költő akkori irodalompolitikai magatartását, azzal a makacs tévhittel 
- olykor irányított félreértelmezéssel - szemben, mely mindenáron 
ellentétet akart látni Ady és Babits között (lehetőleg minden kérdés-
ben). A szerő a híres Petőfi és Arany elemzése kapcsán kimondja, 
hogy költészettana már Ady fellépte előtt kialakult, Arany-képében 
csupán azt védelmezi a „sok divatforradalmár tülekedésével" szemben, 
tehát az ifjúkori koncepció nem Ady ellenében jött létre. Fontos, hogy 
kitér egy rövid utalásban a Babits-Balázs-Lukács viszonyra is, a 
Holnap és az első kötet fogadtatása kapcsán, de mindezeket a személyes 
és életrajzi vonatkozásokat, melyek végül is sérülékenységének kelet-
kezéstörténetéhez nyújtanak higgadt, bár lehangoló adalékokat, vers-
elemzéseken keresztül tálja föl. A Húsvét előtt analízisében pedig magát 
Adyt idézi meg egy Babits-inteijú kapcsán: „Ady ekkor, ahogy néhány 
év múlva kérdezőjének Babits elmondja, » mély és nemes művészet felé 
fejlődött, s ő maga tudta, mondta is, hogy erre a fejlődésre én is 
hatottam valamelyest <." (503.) 

A fentieknél is lényegesebb azonban a könyv alapgondolata, amely 
köré módszer, elemzéstechnika és filológia szerveződik. Ez összefoglal-
ható abban, hogy Babitscsal újfajta poétika és bölcseleti látásmód jele-
nik meg a magyar költészetben, ami nem annyit tesz csupán, hogy : böl-
cseleti (effajta lírában már ért el csúcsokat a 19. század), hanem annyit, 
hogy a filozófikum és a költészet új módon függ össze őnála, a filozófia 
kezelésmódja a nóvum. „Mindinkább érlelődik a művészi értékteremtés 
igénye, mely csak részként foglalja magába az én impresszionista meg-
ragadását, s végső célja szintézis teremtése: a művészi törvényalkotás." 
(50.) Az első kötetről szólván ezt írja kitűnő összefoglalással:,.Szövegü-
ket kozmológiai képzetek járják át, . . . Babits a vüágegyetemről, a ter-
mészetről és az emberi sorsról úgy énekel bennük, mint a szerelemről 
vagy a hazáról." (43.) „Nem a l'art pour l'art tehát, hanem a megisme-
rést kereső irodalom, a költészetté lényegített filozófia: ez a fiatal költő 
Babits célkitűzése." (uo.) Ennek megértése pedig Rába célkitűzése. 

Ami a könyv filológiáját, anyagkezelését illeti: eredeti értelemben 
klasszikus monográfia, amelyben igazi forrásfeldolgozás és forráskritika 
tanúja lehel az olvasó. Rába ugyanis nem pusztán kötetek szerint halad 
előre, hanem a versek keletkezésének eredeti kronológiáját rekonstruál-



496 Szemle 

ja. Kéziratokat és első megjelenéseket, valamint variánsokat vet egybe, 
aminek komoly hangsúlyeltolódások kimutatása a végeredménye. 
Rába a filológiai alapkutatás szintjén is fundamentális munkát végzett 
el, amennyiben teljes képet nyújtott a korai költészet textuális viszo-
nyairól, állapotáról, továbbá azért, mert ily módon dinamikus, fejlődő 
képet alkothatunk egy költői oeuvre alakulásáról, mozgásáról, egyes 
darabjainak ellentétező vagy párhuzamos-kiegészítő, analógiás korrelá-
cióiról. A szerző bravúrosan mutatja meg, hogy az igazán jelentékeny 
életműben nincsenek diszkrétumok, hanem elsőrendűen korrelátumok 
vannak, és a természeti szervességre emlékeztető jegyek jelenléte önálló 
értelemmel bír; egy-egy versindividuum önkéntelenül kinyílik, vonat-
kozik a többire vagy valamely távolabbi-közelebbi verstársára, tehát 
minden kontextuális. 

Rába igen nagy apparátusában külön helyet foglal el a korabeli 
kritika és a későbbi szekunder irodalom állandó ismertetése és pole-
mikus kezelése. Bizonyításai, érvelései legtöbbször igen meggyőzőek, 
különösen ami a Király Istvánnal végighúzódó, főszövegben és jegyze-
tekben egyaránt érzékelhető vitát illeti értelmezéseiben (különösen a 
Rengj csak, föld és a Május huszonhárom Rákospalotán erőltetettnek 
tűnő szembeállításának az elvetésére áll ez, valamint a Bolyai c. vers 
félreértésére). Még mindig a technikánál maradva, szükséges néhány 
kritikai megjegyzést is tennünk. Az egyik a könyv nyelvezetét, stílusát 
érinti; roppant nehézkes, e minőségében nem feltétlenül funkcionális 
vagy nem specifikusan tudományelvű okokra vezethető vissza a megírás 
ilyen fokú önmagába zártsága. A tudományos kifejtés, ok nélkül ne-
hézkessé tett mondatszerkezetek formájában - irodalomtörténetírá-
sunk nagyjainak gyarlósága volt; itt is ezt érezzük. 

A másik technikai probléma az, hogy noha számos verset minőségi 
bírálattal illet, s tud irodalomtörténészhez méltó módon kritikát is 
gyakorolni tárgyán, helyenként viszont túlságosan védi, ahol talán 
nem kellene (pl. az ún. szekszárdi szonettek esetében). Olykor hossza-
dalmasnak találtuk a filozófiatörténeti és szisztematikai fejtegetéseket, 
mint például A tudatlíra kibontakozása ismeretelméleti passzusait 
(noha mentségéül legyen mondva, irodalomtörténészként nem minden-
napi filozófiai műveltség, áttekinthető mély tudás birtokában van). 
Megjegyzendő még, hogy a könyv egészének gondolati és mintegy reto-
rikai szintjéhez képest az utolsó, körülbelül harminc-negyven oldal 
„esik", a zárlat intenzitása nem mérhető az egészhez. Komolyabban 
fájlaljuk, hogy a Szittál-e lassú mérgeket? elemzése elsikkad, mindössze 
öt nyomtatott sorban kapunk róla híradást, ahhoz képest, hogy fontos-
ságát indirekte jelzi, ahogyan nagyobb teret szentel Babits Szabó Dezső-
höz írt levelének, és a 19-es szellemi állapot általános analízisének. Az 
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egyetlen, tartalmi, mélyebb értelemben vett módszertani-koncepcionális 
vitánk Rábával azonban nem a fentiekből fakad, hanem az egyébként 
üdvözlendő elméletre figyelmező módszerrel kapcsolatos. Kérdéses 
számunkra, hogy a vers jelentésének állandó filozófiai hatásokkal, il-
letve párhuzamokkal való megfejtése, szemben a vers immanensebb, 
poétikai megközelítésével, nem vezet-e időnként szükségképpen túl-
feszítésekhez, túlkomplikálásokhoz? Nem mindig lehet - így véljük -
a legkisebb poétikai mozzanatot is a legmagasabb elméleti premisszák-
ból, illetve effektusokból levezetni. Annyira senki sem tudatos, mint 
ahogy Rába a fiatal Babitsot bemutatja. Ezzel összefüggésben a tudat-
líra központi kategóriája mintha vitatható volna, talán nem a legszeren-
csésebb, hiszen minden lira: tudatlíra. Nem érzékelhető kategoriálisán 
a korai Babitsra jellemző differentia specifica. Mindezek a kifogások 
azonban arányosan nem mérhetők az eredményekhez. Röviden ismer-
tetjük tehát a korai Babits poézisének és poétikájának Rába féle értel-
mezését, a könyv tartalmi hozadékát. 

Babits lírájának természete kezdettől fogva az objektív tudatlíra -
a konzervatív avantgarde jegyében - , az objektív énkifejezés, továbbá 
a ritmus expresszivitásának irányába tett úttörés; megkülönböztető 
jegyei még: az antikizálás, az ikonizálás, az animizmus, valamint az 
álarcos beszédhelyzetek, a „personák" gyakorisága, a „drámai mono-
lógokban kifejezett alakrajz". A konzervatív avantgarde-dal kapcsola-
tosan Rába meggyőzően mutatja ki, hogy Babits egy-egy ekkori meg-
nyilatkozása a poème en devenir körébe tartozik. Ez újabb verselésben a 
sorról sorra mintegy kiszámíthatatlan, tervezetlen ihletű költői dikció, 
az automatikus dikció a követendő módszer (lásd később Kassák és a 
nemzetközi avantgarde). Ez a felfogás összefüggésben áll Babits poézi-
sének legsajátabb vonásával: a mozgásélmény meghatározó voltával, 
amit már Király György a költő faculté maítresse-ének nevez. E; 
viszont - túl az alkati individuállélektani okokon - Heraklcitos, az 
életfilozófusok és Bergson hatásával, a kettősségekben gondolkodás, a 
játékra mint világmodellre orientáltság jelenlétével magyarázható. Ide 
tartozik a Rába által bravúrosan analizált szárnyalásmotívum, a felül-
emelkedés, a megtisztulás és a labirintusélmény. A templom! Röpül!, 
Az örök folyosó mellett különösen a könyv egyik legjobb elemzéséből 
tudjuk meg ezt, mely a Hadjárat a semmibe zarándokútjával foglalko-
zik. A bergsonizált Dante-hatással magyarázza a nagy költemény gon-
dolati-szerkezeti gerincének végső alakját: a létet erotizáló eszme alle-
gorizálását. 

Babits görögségével a Klasszikus álmok c. alfejezet néz szembe. Leg-
fontosabb újdonsága talán az, hogy - szemben a korai korszakkal kap-
csolatos közfelfogással - leszögezi : a költő hellenizálása csak egy rövid 
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időre érvényes és a modern vitaiizmus szerinti interpretáció jellemzi azt: 
„mindössze kétéves periódusra vonatkoztatható, és költői alkatát görög 
érdeklődésével jellemezni túlzó általánosítás." (287.) Az idézett interjú-
ban pedig , 1928-ban, ezt mondja:,A görögség . . . csak kifejezőeszköz, 
nem cél!" (uo.) A hellenizáló verscsoport elemzése iskolapéldája a Rába 
követte komplexitásnak; mindig mindenütt teljes rím-és ritmuselemzést 
kapunk, a képhasználat, a retorika és a stilisztikai eszköztár leltárát, végül 
teljes poétikai térképet és értékelést is - az életműhöz, önmagához és 
a verstársakhoz képest —, miközben jelentéstani és mentalitástörténeti 
kifejtést is ad. Tőle tudható meg gyakorlatban az az általános vers-
esztétikát mindenesetre megkérdőjelező tapasztalat, hogy minden jelen-
tős versegyéniség - önálló poétikai rendszer. Az ikonizálás lényege egy-
egy alakrajz bábura, automatára csökkentett másában a groteszk-
makabreszk hatás előidézése. A bábu ikonná változásának ősélménye 
ugyanakkor már az álarcosság, a dramatizált költemény körébe visz, 
melynek őse Pindaros, közelebbi elődei Jean Paul, E. T. A. Hoffmann, 
Browning, kortársai közül Rilke, Pound és Füst párhuzamosa fontos. 
Emez eljárások mélyén is Babits középponti törekvése munkál:, A per-
sonálval azonosulás vágya a megismerő személyiség kiteljesedésének mű-
vészi céljával egyenlő." (409.) Itt kiemelkedik a Golgotai csárda, mint gro-
teszk bábtragédia és a bábszinházszerű Cumulus értelmezése. Lírájának 
ezek a jegyei vezetnek aztán „hangosan szóló költészetéhez", a dialo-
gikus verstípusokon át jut túl „a költészet mallarméi pillanatán" (498.) 
(Miatyánk, Prológus, Kép egy falusi csárdában). Egészen a. Húsvét előtt-
höz , amely az addigi Babits-líra - és a monográfia - csúcspontja. A költe-
mény, melynek eszmei háttere a Leibniz mint hazafi, poétikailag ta-
lálkozik az említett poème en devenirtel, miközben a pindarosi és bakk-
hylidesi vershagyomány és a költői alkat különleges találkozása: „Igazi 
threnosz, zabolátlan gyászének." Rába kitér a Berzsenyi-rájátszásokra 
is, továbbá érint egy olyan összefüggést - ti. Babits és Eliot között - , 
amiről többet is szívesen megtudtunk volna, mert igen lényegesnek és 
modell értékűnek tartjuk. E talán legnagyszerűbb analízisének végén 
így ír a szerző: „Mert a Húsvét előtt szerves egységét az a profetikus 
magatartás biztosítja, melynek irracionális tartalmától Babits, Ady-
tanulmányának bizonysága szerint, idegenkedett, de épp az ihletett 
helyzet történelmi érvényességételfogadta (. . .) Pusztulásnak és életnek 
az ünnep szemléletébe testvériesülése a címben előrejelzett szimbolikus 
jelentést mélyíti el. . . Mint halálnak és föltámadásnak az egyénben 
átélt szertartásszövege a dionüszoszi ditirambusok korszerű és profán 
megvalósulása. Közvetlen fogalmi közlése és érzelmi ráhatása szerint a 
lelkek ébresztése az őrült vérontás ellen, belső formája a Perszephoné-
mítosz, az eleusziszi misztériumok, a dionüziák és a Biblia föltámadás-
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modelljének egyénített megjelenítési módja." (506.) Ez a háború alatti 
fordulata költészetének egyúttal a késó'i Babits egyszerűsége és újfajta 
nagysága felé is hidat kezd »erni, miként azt A régi kert kapcsán érzékel-
teti a szerző'. , A szakirodalom az új népiesek hatására mutatott a húszas 
évek végén írt Babits-versekben, de A régi kert már sok olyan költői 
megnyilatkozással és mindenekelőtt szemléletformával lep meg, melyet 
az irodalomtörténet az új népiesek vívmányának tekint." (543.) 

A könyv másik nagy tartalmi egysége a hatás- és párhuzamelemzés. 
Babits költői gondolkodásának kialakulásában és fejlődésében a század-
elő egész bölcseleti szomja tükröződik. Rába az analíziseken keresztül 
gondolati, mentalitástörténeti problémákat világít meg. Sűrűn hivatko-
zik Babits egészében egyáltalán nem, részeiben is töredékesen feldol-
gozott esszéisztikájára, olykor epikáját, életútját és politikai-társadalmi 
helyzetét is az elemzés segítségére hívja. Lapjain széles és intenzív világ-
irodalmi és magyar költészettörténeti utalásrendszerrel találkozhatni. 
Az utóbbinak legjobb példája az a ragyogó, találatos - az egész köte-
ten végigsuhanó - Arany-Babits párhuzam, amely költészettörténeti 
tudatunk némely evidenciának hitt alapja újragondolására ösztökéli 
az olvasót. Nem véletlen, hogy Babits többször saját kora Arany Jáno-
sának vallotta magát, nem véletlen a Mozgófénykép és A kép-mutogató 
összefüggése, valamint az Arany mint arisztokrata alapgondolata sem. 
Ami azonban a hatáselemzések középpontjában áll, az a bölcselet. 
Ebben nyújt példaszerű munkát a szerző. Kimutatja, hogy a költőt már 
egyetemi éveiben és közvetlenül utánuk a preszokratikus Herakleitos és 
a neoplatonikus Plotinos éppúgy mélyen foglalkoztatja, mint a polgári 
korszak pszichologikus-szenzualista irányait meghatározó John Locke, 
illetve David Hume. Tanulóéveiben Nietzsche Zarathustrajít és William 
Jamest, Schopenhauert és Spinozát olvas. Különösen az utóbbi hatása 
erőteljes, akit Schopenhauerrai nem, de Herakleitosszal le tud győzni. 
Első költői előhangjai idején Nietzsche és Carlyle a legfontosabb böl-
cseleti inspirátorok. Fontos a Zalai-Husserl összefüggés, valamint a 
Lask halálára írt vers álarcosságában meghúzódó gyászének - Zalai em-
lékére. Ha lineárisan próbáljuk követni a szellemi arcél kibontakozását, 
akkor az első jelentős versek filozófiájában a legkülönbözőbb vitalista 
tendenciákat tartja a szerző a legfontosabbnak. A Theosophikus énekek-
ben Rába szerint a keresztény és a buddhista theodicea egymásmelletti-
sége követhető nyomon, miként a Két nővérben a Bánat és a Vágy élet-
filozófiai korrelátuma. „A világ a kettőnél kezdődik (. . .) az egyetlen, 
amiről tudunk, a különbség." „Minden művészlélek főmélye a másra-
vágy : újra." „(A szellem) először csak a második érzését érezheti, vagy 
ikreket. . . a világanya elsőszülöttei ikrek voltak." A nagyon ifjú Babits-
nak ezek a gondolatai egy költői filozófia irányát mutatják, illetve a líri-
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kustól átinterpretált filozófia iránti hallatlan vonzódást. (14.) Hogy itt 
nem szakfilozofálásról, hanem a bölcselettel értelmezett nem kevésbé 
pontos létélményró'l van szó, azt Platóniának egyik idézetével is jelzi 
a monográfus: „minden jó filozófia kör, és körben forog, de az írónak 
kezdeni és végezni kelhelkell találnia a kör egyenesítését." (428.) A filo-
zófia költőiségétől így j ut el íróként a líra világrendjéhez, a líra belsó' filo-
zófiájához. Rába szerint Babitsot fiatalkori szellemi vívódásaiból Berg-
son szabadította ki; a hatáselemzés igen meggyőző", és külön kiemelnénk 
Bergson és a plotinosi zarándokút közötti összefüggés bemutatását. 
A hatás fogalmát a szerző nem egyoldalú, statikus értelemben, hanem 
dinamikusan, korrelative használja. Ennek érvényesítése módszertanilag 
is igen lényeges és irodalomtörténetírásunk jobb hagyományait folytatja 
(nemzedékében Németh G. Béla tanulmányaiban lelhető fel hasonló 
termékeny hatás-fogalomhasználat). Más kérdés, amit már említettünk 
előbb, hogy vajon minden olvasmány egyúttal hatást eredményez-e? 
Olykor ugyanis mintha ezt a benyomást keltenék fel az elemzések. 
Továbbá azt. hogy a magasabb filozófiai törvényekhez igazodás ön-
magától értékképző volna; holott ez bizonyításra szorul, vagy pedig 
valamely költészetesztétika körébe tartozik. Ami különben - végül -
e monográfia rejtett esztétikáját illeti, az határozott, nyílt, és - szá-
munkra legalábbis - igaz, nevezetesen a teremtésesztétika. Eszerint 
a művészi látszatteremtés a szükségszerűségből a szabadságba vezető 
út, az a szárnyalás, amely Babits költészetének is központi motívuma. 

Rába György munkája sokféle értelemben régi klasszikus tudósaink 
műveltségét, szellemét — belső kultúráját - idézi meg, túl azon, hogy 
mint szakmai teljesítmény méltán nevezhető eseménynek tudományos 
és irodalmi életünkben egyaránt. (Szépirodalmi, 1982.) 

BALASSA PÉTER 

KARDOS LÁSZLÓ: HARMINCHÁROM ARC 

Ez a könyv nem egyszerűen tanulmánykötet, s nem is irodalmi port-
rék gyűjteménye csupán, mint erre a címből következtethetnénk, ha-
nem vegyes műfajú írások (tanulmány, kritika, vitacikk, levelezés, sze-
mélyes emlékek felidézése) olyan együttese, amelyekből a huszadik szá-
zadi magyar irodalom fontos személyiségeinek arcéle, munkásságuk jel-
lege, s a szerzőt hozzájuk fűző személyes kapcsolatok, irodalmi vonzal-
mak egyként kirajzolódnak. E megállapítás illik a kötet nagyobbik felét 
kitevő írások megjelölésére. 




