
mert például a 17. század elején zajló "hosszú
háború" és a század végén az ország területét
felszabadító Szent Liga a katolikus egyház hat
hatós támogatásával zajlott. Bár még sokat ol
vastunk volna Magyarország és a kúria kapcso
latáról, a szerző önkorlátozó módon nem
"csábult el" az olcsó siker lehetőségétől.

Külön fejezetben tárgyalja Tusor Péter az
Egyházi Allam pénzügyeit. a nepotizmus prob
lematikáját, a pápai döntéshozatali szisztéma
felépítését, az egyházkormányzatot, valamint a
központnak a részegyházakhoz fűződő viszo
nyát. Ezekbó1 egy eddig ismeretlen élet képe
rajzolódik ki előttünk a római mindennapokról,
a hivatalok működéséről.A szerző óriási szak
irodalmat megmozgatva vázolta fel az okok és
következmények összefüggéseit, és egy rendkí
vül jól szervezett, ám mégis sok tekintetben
kényszerpályán mozgó állam képe rajzolódik ki
előttünk. Csupán azt sajnálhatjuk, hogy a törté
nészek által oly mostohán kezelt 17. század többi
európai államáról nincsenek ilyen szintű mo
nografikus feldolgozások magyar szerző tollá
ból, amelyek sok esetben érthetővé tennék a
magyarországi eseményeket. Az ugyanis vilá
gosan kiolvasható a műből, hogy csak az euró
pai nagypolitikai mechanizmusok ismeretében
lehet elhelyezni a magyar politika- és az ezzel
szorosan összefüggő magyar egyháztörténet
eseményeit a megfelelő helyre.

A könyv végén a legfontosabb pápai tisztség
viselők életrajzi adattára, kronológia, valamint a
rendkívül igényesen elkészített jegyzetappará
tus, bibliográfia és a szöveg jobb megértését
szolgáló térképek találhatóak. Ezek közül egyik
sem érezhető "ballasztnak", mert mindegyik
szorosan kötődik a szövegben leírtakhoz. annak
jobb megértését szolgálja.

Osszességében megállapítható, hogy a ma
gyar egyháztörténet-írás komoly eredményét
tette le az asztalra Tusor Péter, és szakmai ered
ményeit ismerve talán nem tűnik felelőtlen

jóslatnak. ha kijelentjük, hogy még sok kitűnő

munka várható a magyar egyháztörténészek új
generációjának meghatározó tagjától. (Gondolat
Kiad6, Budapest, 2004)

VARGA SZABOLCS

LEVELEK

A jelentékeny írók levelezésében mindig akad
nak fontos közlések életükről, műveikről, terve
ikről. Természetesen gyakran találkozhatunk
olyan levelekkel is, amelyek nem egészen őszin

ték: szépítik a levélírót, vagy éppen udvarias
szólamokba csomagolva közlik véleményét,
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amelyet elfednek a közhelyek. Különösen a mű
vekről, a bírálatukra eléjük bocsájtott kéziratok
méltatásakor figyelhető meg ez a fajta közlésmód.
Az álarc, amely mögé a levélíró sok esetben elrej
tőzik, mégis látni engedi vonásait, bepillantást
enged jellemébe. megvilágítja egyéniségét.

Igaz e megállapítás Babits Mihályra is. A kri
tikai kiadásban, amelynek az ELTE BTK Mo
dern Magyar Irodalmi Tanszéke a gondozója és
Sipos Lajos az irányítója, ezúttal két kötetnyi le
velezése jelent meg, 1907 és 1909 között írt leve
leit Szőke Mária, az 1909 és 1911 között írtakat
Sáli Erika és Tóth Máté rendezte sajtó alá. Pár
huzamosan, a Babits-könyvtár 13. köteteként
AlI az idő és málI a tér címmel, Buda Attila szer
kesztésében Babits István, a költő öccse a keleti
frontról és hadifogságából 1915 és 1920 között
írt levelei jelentek meg, kiváló kortörténeti
adalékokkal és megrendítő személyes vallomá
sokkal.

Minden tisztelet megilleti a kritikai kiadások
sajtó alá rendezőit, de lektorait is, hiszen elké
pesztő mennyiségű magyarázatot kell a levelek
hez fűzniük, s ezek ellenőrzése is hatalmas
munka. Talán mégsem méltánytalan, ha ezúttal
a levelekből kibontakozó Babits-arcképet pró
báljuk megrajzolni, amelynek vonásai ez alatt
az öt év alatt jócskán változtak, hiszen ekkor
lett országszerte ismert író. A tudatos érlelődés

folyamata 1909-re befejeződött, s ezzel párhuza
mosan a levelek tónusa is megváltozott. Koráb
ban olvasmányairól, irodalmi felfedezéseiről

számolt be barátainak, saját műveit is elküldve,
1909-től e lázas ismeretszerzés és -közlés jelen
tékenyen módosult, úgy is mondhatjuk, átha
tották a hétköznapok apró-cseprő ügyei, noha
sejteni lehet, hogya korábbi barátságok újab
bakkal gazdagodtak. s a költő életének viszony
rendszerei is átrendeződött, most már az ő sze
mélye lett fontos mások számára. Fogarasi
magányában a levelek a világgal és az irodalmi
élettel való kapcsolattartását szolgálták. 1911
nyarán azonban Ujpestre helyezték át - a ro
hamléptekkel fejlődő kerület piszkos ügyeiről

írta Kártyavár című regényét -, így sokkal fon
tosabbak lettek számára személyes kapcsolatai,
ezekben nem volt szükség levelek írására. A
költő Rákosi Jenő által "mániákusoknak" neve
zett nemzedéktársainak élére került mint a ma
gyar nyelvhasználat elismert múvésze, kivétele
sen művelt író.

Amikor évtizedekkel ezelőtt Belia György
gondozásában megjelent Babits Mihály, Juhász
Gyula és Kosztolányi Dezső levelezése, érezni
lehetett, hogy ők hárman nagyjából hasonló iro
dalomszemlélet alapján poétikai elveikben sem
különböztek. A pályakezdő Kosztolányi volt a



mohó jó tanuló, Juhász Gyula a megfontolt és
Babits a gátlásosabb, visszahúzódó személyi
ség, akit állandóan ösztönözni kellett, hogy lép
jen az olvasók elé. E lépését követően azonnal
az újabb magyar líra megbecsült alakja lett, aki
nek újszerűsége merőben más volt, mint Adyé,
az átütő erőt a műveltség és mértéktartás he
lyettesítette költészetében. s így egy másfajta
újító törekvés jelképe lett, aki a Nyugatban és a
Holnapban is előkelő konzervativizmusával
épp úgy hatott, mint formaművészetével.Ez a
folytonos érlelődés és tudatos önépítés levelei
ben is megmutatkozott, de abban is, ahogy te
kintélye növekedésével párhuzamosan verse
kért és tanulmányokért ostromolták. (Persze ez
azt is bizonyítja, milyen jó szemű szerkesztők

működtek akkoriban.)
A jelenlétnek éppen úgy lehet telítettsége és

pátosza, mint a távollétnek. A Fogarason élő, ta
nító és művelődő Babits távollétével vonta ma
gára a figyelmet, távollétében lett sokak meg
győződése szerint nagy író. Juhász Gyula egyik
1909-es levele is ezt bizonyítja, Jellemző módon
költőnk azt sem tudta, hol és mikor jelentek
meg versei. Miközben tekintélyének növekedé
se révén lassacskán vezérként emlegették, kissé
tétován és zavartan készülődöttarra a szerepre,
amelyet Ady halála után rá osztottak, s e sze
repre alkata sokkal alkalmasabb volt, mint
Adyé, aki nem saját elhatározásából lett a mo
dernség kegyetlenül támadott és rajongott ve
zéregyénisége, hanem mert újításával kiemelke
dett kortársai közül, és soha nem taktikázott,
kimondta a véleményét, s ezzel keltett hatást.
Babitsból hiányzott ez a hév, s az Ady halála
után csillapodó indulatok szinte predesztinál
ták a vezérségre.

A készülődés és a beérkezés éveiben írt leve
lek egy kicsit visszahúzódó személyiség gondo
lataiba engednek bepillantást, s azt is sejtetik,
hogy némely tanítványai őszintén szerették és
tisztelték. Igy volt ez később is, amikor nemze
déknyi fiatal tekintett rá tisztelettel, míg mások
szerették volna leváltani. Szerencsére nem sike
rült nekik.

A levelezés tekintélyes hányadát a családi le
velek alkotják, s ezek számát gyarapítják Babits
István levelei 1915 és 1920 közöttről. Legalább
ennyire érdekesek azok a levelek, felterjeszté
sek, kérelmek, amelyeket Babits István 1945
után írt, amikor állását elveszítette. Elgondol
kodtató, mennyit segített helyzetének megoldá
sában Illyés Gyula, kinek tekintélye az után is
vitathatatlan maradt, hogy kihátrált a politikai
életből, vagy a Nemzeti Parasztpártot ráncigál
ták ki alóla. Nagyon jellemző,ahogy Illyés ilyen
körülmények között is segítette Babits Istvánt, s
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hogy Veres Péter udvariasan elhárította. Persze
ebben sincs semmi meglepő. (Babits Mihály leve
lezése 1907-1909 és 1909-1911. Akadémiai Kiad6,
Budapest, 2005; Áll az idő és málla tér. Babits Ist
ván levelei a keleti frontr61 és a hadifogságból
1915-1920. Akadémiai Kiadá, Budapest, 2005)

RÓNAY LÁSZLÓ

LACKFI JÁNOS: HŐVESZTESÉG

Lackfi János - első benyomásunk szerint 
könnyedén, szinte külön erőfeszítés nélkül írja
verseit. "Akármihez hozzá mer nyúlni", mond
ja róla Lator László. Nemcsak meglátja a min
dennapi helyzetekben, dolgokban, összefüggé
sekben a kínálkozó témát, hanem fölismeri a
témában az önmagánál többet mondö, jelképes
ételmű motívumot. A kivitelezésben segítségére
van a huzamos és szüntelen gyakorlat. Középís
kolás korától sokat ír, a fáradhatatlanság látsza
tát kelti hatalmas műfordítói munkássága. Ihle
te természetéről sokat elárul egyik versének
alcíme: "Weöres Sándorral dudorászva." A halk
hangú, a szöveget csak elnagyoltan, mellékesen
mondó "dudorászás" akusztikus hátteréből vá
lik ki a versszöveg melódiája és ritmusa (Énekek
éneklője, A mantovai herceg a szfnfalak mögül). A
keze ügyében lévő választékos vagy tréfás rímek
bősége Kosztolányi Dezső, a ritmikai lelemények
parádés sokasága Weöres Sándor szellemi közel
ségére vall: a könnyen szaporítható hasonlósá
gok mindkét esetben alkati-tipológiai párhuza
mokra is fényt vetnek.

Nemzedékét - föllépésére utalva - szokták
a kilencvenes évek költői néven összefoglalni, a
kétezres években találkoztunk a "középnemze
dék" meglehetősen elnagyolt fogalmával is.
Legáltalánosabb közös vonásukként a társadal
mi szerep vállalásától, a konkrét társadalmi cse
lekvés feladatától való elzárkózást emlegetik,
hosszabb távon válik el, mennyire érvényesen.
Nemzedék című, többes szám első személyben
fogalmazott versében Lackfi emlékeztet azokra
a "néphülyftő löttyökre", amelyekből ők is ittak,
mielőtt az igazi bor ízét megismerték volna, és
az aktuális, a mai korhoz kötött élmény iránti
fogékonyságot idegennek tartja maguktól:
"Amit igazán tudunk, ahhoz nem kellett / pont most
élnünk / ezer évvel később vagy korábban / ugyan
úgy j6 lett volna."

Annál intenzívebb, belülről fakadó érdeklő

déssei fordul ez a líra az önvizsgáló lélekisme
ret terepe felé. Egyik korai kötetének Magam
volt a címe, a mostaninak az első ciklusa, a Saját
dalok is a befelé forduló, önelemző és vallomá
sos költőt állítja elénk. Föltárja egyéniségét,


