
Az univerzalitás
alapjai
Babits Mihály és Alain Badiou írásaiban

A mai filozófia számára újra fontos kérdés lett az univerzalitás és az
igazság. Korunk egyik legeredetibb francia gondolkodójának, Alain
Badiou-nak az életműve több szálon is kapcsolódik a művészetek, a
vallás és a politikum kérdéseihez. A mai közösségi alakzatok, kol-
lektív együttállások új lehetőségeit vázolja fel például a Pál apostol-
ról írt monográfiája, a Saint Paul: The Foundation of Universalism1 és
az Ethics. An Essay on the Understanding of Evil2 című könyve is, amely-
ben a modernség utáni etikai univerzalizmus új elméletét is megfo-
galmazza. Alain Badiou koncepciója korunkat alapvetően más pers-
pektívába helyezi el, mint a legismertebb filozófia-művészetelméleti
irányzatok, a dekonstrukció vagy a hermeneutika. Elméleti írásaiban
arra a határozott álláspontra helyezkedik, hogy a világban található
partikularitások nem képzelhetőek el anélkül, hogy ne utalnának raj-
tuk túlmutató valóságra. A világunkat alkotó különbségek, a hagyo-
mányok, az eltérő szokások, világnézetek kultúrák különálló elemei
csakis új alakzatokba rendeződve hozhatnak létre univerzális jelen-
téseket. Mindennek a kiindulópontja az a lényegileg előreláthatat-
lan, váratlan esemény, amelynek döntő szerepe van a meglévő kü-
lönb ségek (differenciák) közömbössé (indifferenssé) válásában.3

Badiou az univerzalizmus alapfogalmát nem a történelmi kö-
rülmények vagy a kulturális és a társadalmi-politikai kontextusok
kizárólagossága alapján közelíti meg, inkább azokat az eseménye-
ket tekinti igazán rendhagyóknak, amelyek nem illeszthetők be hi-
ánytalanul a társadalmi-kulturális összefüggésrendszerbe, vagy a
tudomány ismert keretei közé. Az igazság eseményjellegét az uni-
verzalitásra való törekvés szubjektív kinyilatkoztatás-jellege hatá-
rozza meg, az így létrejött diskurzusok pedig a konkrét helyzettől
és adottságoktól függetlenül is képesek kifejteni hatásukat. Badiou
a világot puszta partikularitásokra osztó nézettől eltérően úgy véli,
hogy a különbségek akkor válnak igazán érzékelhetővé, ha nem
ma radnak meg a maguk keretein belül, s kölcsönösen szert tesznek
olyan vonatkozásokra is, amelyek az összes partikularitás számára
általános referenciapontnak minősülnek. Az univerzalitás hatása
abban áll, hogy eseményjellege folytán mindenkihez köze van, min-
denkinek tartogat új értelmezési lehetőségeket, ami nélkül csupán
a partikularitások partikularitása, vagyis az egyediségek összefüg-
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géstelen sorozata létezne, ami az univerzalitás elméletének tartha-
tatlanságáról tanúskodna.

Babits Mihály művészetelméleti és filozófiai esszéit újszerű meg-
világításba helyezi a fenti elmélet, rámutatva életművének megha-
tározó vonulatára, amelyet a kortárs filozófia előbb vázolt szemlé-
letváltása hívhat életre. Művészetelméleti írásaiban rendkívül fontos
szerepet szánt ő is az univerzalizmus gondolatának, de az arról ki-
alakult képet akkor lehet alaposabban felmérni, ha mind az igazság
szubjektív-objektív, mind annak kinyilatkoztatott problémáját szem
előtt tartjuk. Babitsnak is az egyik fontos kiindulópontja, hogy a szel-
lemi értelemben vett igazság korszakoktól függetlenül fennmarad.4 A kor-
szerű gondolkodás számára értékfogalom, ami az aktuálisat, az újat
nem a maival, hanem a jóval és a helyessel állítja párhuzamba.

A babitsi univerzalizmus a magyar szellemtörténet részben egyol-
dalú megközelítésével ellentétben, amely a történelem korszakait re-
latív különállásukban szemlélte, az etikai magatartás általános érvé-
nyét fogalmazza meg. A szellemtörténészekkel szemben a történelem
alakulását nem a szellem kifejlődésének megállíthatatlanul előrehaladó
folyamataként értelmezi, ő érzékeli a modern idők árnyoldalait is, ame-
lyek az igazság nélküli történelemfelfogásból erednek. Babits a maga
eszmei programját Az írástudók árulása című írásában világosan kifej-
ti: nem a személytelen korszellem egyoldalú kiteljesedésében látja a tör-
ténelem folyásának lényegét, hanem annak az emberiség számára meg-
újuló feladatnak a megvalósításában, amely mindenkinek lehetővé
tenné, hogy igaz emberré válhasson. A létezés hősiessége Babitsnál a mos-
toha körülmények elleni küzdelmen túl lényegében abban is meg-
nyilvánul, hogy alapvető en az emberiségnek az animális dimenzióktól
kellene megszabadul nia. A negatív modern korszellemnek megfele-
lően Babits a közismert társadalmi példákon keresztül mutatja be a
bokszbajnokot és a táncosnőt, mint a testi kultúra szimbolikus alakjait;
mindez azonban nem egyoldalúan történik. Érvelése azt is tartalmazza,
amiről az értelmezők többnyire megfeledkeznek; így az ösztönös tes-
tiséget kritizáló szavai mellé egy olyan érdekes gondolatmenet kerül,
amely test és lélek összetartozásáról tanúskodik. Az emberi élet esz-
méjét nem a maga szellemi kizárólagossága alapján képzeli el, s kitér
arra is, hogy a modernség egyik nagy érdekes eredménye a „test ha-
talmának és szépségének felfedezése és fölszabadítása”. Babits szavai egy-
értelműen a gazdagodásról szólnak, a rabszolgaság egyfajta modern
eltörléséről beszél. Az esszé egyik legmeglepőbb állítása éppen az, amit
a folyamat összetartozásáról mond: „A test felszabadulása egyúttal a Szel-
lem felszabadulása, s akkor leszünk igazán emberek, mikor teljesen felismer-
tük azt a mély igazságot (...)”5 Az élővilághoz való viszony Babitsnál az
ellenkezője annak, ami a szellemtörténet egyoldalú megközelítését jel-
lemezte, hiszen egyúttal utat nyit annak a gondolatnak is, hogy miként
lehet a szellemi és testi létezés összetartozásának a konzekvenciáit le-
vonni, és hogyan tudunk alapvetően mássá lenni a pusztán természetes
ösztönök által uralt világban.
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A történelmi szellem fennállását, önmagában álló valóságát Babits
vitatja, mert úgy véli, hogy az általános létezés feltételei korántsem
tekinthetők adottnak attól a közegtől függetlenül, amelynek feladata
a mindenkori igazság ellenőrzésében és nyilvántartásában válik kéz-
zelfoghatóvá. Az állati és az emberi lét különbségét meglátása szerint
éppen az etika és az igazság dimenziói képesek fenntartani. Csak a
gondolkodó ember tud egyedül felülemelkedni „az esetlegességek há-
lóján”, és a partikularitások helyett az általános szempontok felé is
csak ő képes megtenni az első lépést. Babits két latin közmondással ér-
zékelteti a kor jellemző gondolkodási mintáit: az egyik aforizmának
a hatása éppen abban fejeződik ki, hogy a gondolkodó ember egyfajta
hibás sorrendet állít fel magának: Primum vivere, deinde philosophari!
Vagyis: Először az élet, utána a filozófia! A szerző e közmondás mellé
helyez egy másikat is, amely ezzel ellentétes következtetést fogalmaz
meg: Fiat justitia, pereat mundus! Azaz: Vesszen a világ, csak legyen
igazság. Babits helyteleníti ugyan az első állítás kiindulópontját, még-
sem jár el egyoldalúan, hiszen korántsem vitatja el annak a jelentősé-
gét, hogy a cselekvés embereinek van szerepe abban, hogy a közösség
számára megteremtsék a közösségi létezés feltételeit. De nem hall-
gatja el azt a véleményét sem, hogy az írástudók feladata alapjában
más, mint a tett embereié. Az ő primum vivere-jük, összevonva a két
közmondást, az igazság kortól független kinyilvánítása a fiat justitia el-
vének megfelelően.

Babits a történelmi fejlődést úgy értelmezte, hogy az ész a 17. és 18.
században kivívta a maga jogait, és egyeduralkodóvá vált; a 19. szá-
zadban azonban elkezdődött egy ezzel ellentétes folyamat, amely az
ész modern kori aláásását készítette elő. Mindez azzal az eredmény-
nyel járt, hogy az emberi egzisztenciát jelképező intelligencia saját
maga ellen fordult. Az értelem elbizonytalanítása, dekonstruálása több-
szörösen zajlott: egyrészt Nietzsche részéről, aki az ész etikája helyett
az akarat erkölcsét hirdette meg, másrészt pedig a Bergson filozófiá-
jához kapcsolódó ösztöntan révén, amely az intuíciót tekintette a lé-
tezés egyik alapfeltételének. Harmadikként említi Babits az értelem
tekintélyének megvonásában a modern pragmatika megjelenését.
Mindez egybehangzóan az igazság univerzális eszméjének feladásá-
hoz vezetett. Az elbizonytalanított és relativizált igazság egyetlen kö-
vetelményéül a hasznosság elvét fogadták el, az igazságot alárendel-
ték az ösztönéletnek, az egyéni akaratnak és az önző érdekeknek.
Babitsnál az igazság nélkül azért is elképzelhetetlen a szubjektum au-
tentikus magatartása, mert hiányában meghatározóvá válnak az ani-
mális kultúra elsődleges jellemzői, amelyek a legnagyobb akadályai
az emberséges társadalom létrejöttének.

A szubjektum modern kori állapotleírásához kapcsolódik a kul-
túrateremtő szemléletmódot meghatározó világnézeti jellemzők
számbevétele is: ez Babitsnál elsősorban az aktivista szerepben mu-
tatkozó izmusok képében tűnik fel. „A modern írástudónak nem az Igaz-
ság a fontos, hanem a világnézet” — írja rosszallóan. Korának alapvető
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irányultsága a végletes militarizmusban ölt testet. Az erőt az erő ellen
felfogás megmarad a gazdasági, politikai és társadalmi feltételek kö-
zött. Az íróknak, művészeknek viszont nem gazdasági-politikai
szükségszerűség alapján kell megtalálniuk a körülményekhez képest
legkevésbé rossz megoldást, hanem a praktikus követelményeken és
lehetőségeken túllépve kell közelíteniük az igazsághoz.

A világnézetekben rejlő legnagyobb veszély nem abban áll, hogy
a gondolkodók eszméi elkezdtek hatni a világban, hanem akkor ke-
letkezett, amikor „leszálltak az Élet harcaiba”, s elfogadták a politika vagy
a gazdaság logikáját. A szellemi élet hanyatlása Babitsnál nem az esz-
mék elvesztésével kezdődött, hanem a rossz kompromisszum egyik
tipikus példájaként említett junktimok, az egymástól függő megálla-
podások megkötésével jött létre. Az egyik ilyen tévedés a művészet-
nek a modern militarizmussal való szövetsége volt, amely értékítélete
szerint a militarista világnézet és az erkölcsi konzervativizmus hibás
junktima lett. Az univerzális eszmének nyilvánvalóan nincs szüksé-
ge a rossz partikularitásra, így a Babits által példaszerűnek tartott ka-
tolicizmus szemléletmódja önmagában is megvalósíthatja az eszmei
igazság legáltalánosabb lehetőségét, mivel nem kapcsolódik össze az
egyoldalúan hangsúlyozott etnikai vagy faji különbségekkel.

Babits igazságfogalmának etikai megalapozására teremtenek
kom paratív lehetőséget Alain Badiou-nak a tanulmány elején említett
etikaelméleti írásai a rossz létezésének mibenlétéről. A francia filo-
zófusnál az igazság kinyilatkozás-szerű jellege kiegészül a szubjek-
tív kiindulópontokkal, mert azok a szükségszerű hordozói, nélkülük
csupán üres absztrakció lenne. Badiou lényegében Babits nyomdo-
kain halad: az igazságot Platón alapján értelmezi, aki a rosszat alap-
vetően a jó hiányának tekintette.6 A jó alapmintái az igazsághoz való
viszonyban artikulálódnak: alapformái a hűség, a hit, valamint az
igazság szubjektív kimondása. E személyes elköteleződésén alapuló
szubjektumpontoknak a tulajdonképpeni tagadása vezet el lényegé-
ben Babits gondolatmenetével megegyezően az igazság megszünte-
téséhez, ami a rossz egyik fő kiváltó oka. Badiou rokonfogalmainak,
az árulásnak, a téveszmének és az erőszaknak a fő veszélyei abban rejle-
nek, hogy gátat vetnek az igazság általánossá tételének, s nem tud-
ják meghaladni a partikulárisok szféráját.

Az árulás és a tévhitek megjelenése Badiou-nál elsősorban azzal
függ össze, hogy a szubjektum pszeudoigazságok szolgálatába sze-
gődött, álesemények résztvevője lett. A militarizmus 20. századi tér-
hódítása lényegileg leírható ezekkel a jellemzőkkel is, mivel alap-
vetően a technológiai partikularitásba vetett hit áluniverzális
rendszereit hozták létre. A tévhitek modern formáját Badiou etiká-
jában szimulakrumjelenségnek nevezi. Ez egy partikuláris igazság to-
tális méretűvé válásával következik be, amelynek révén az igazság
üres abszolútummá válik.

Az igazsághoz való cselekvő viszony szempontjából nincs lé-
nyeges eltérés Babits és Badiou etikája között, hiszen ezt mindket-

6Lásd Badiou Etikájának
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understanding of evil, i. m.
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ten az emberi halhatatlanság, az örökkévalóság egyik legfontosabb
tényezőjének tekintik. Mindkettejük számára ez azt is jelenti, hogy
az igazság a tudás új formáit képes megteremteni. Badiou például
világos határvonalat húz a vélemények és az igazság alakzata kö-
zött. Az első ugyanis természete szerint kommunikatív, közlésre
irányuló, míg a másik a vélemények folytonos körforgásával sza-
kítva a nemtudás újabb és újabb dimenzióira is képes kiterjeszteni
a hatókörét. Így az igazságban a láthatatlan fokozatosan látható, a kö-
zölhetetlen pedig közölhető lett.7

A babitsi válasz a kor kiüresedett gondolatrendszereire a század
végzetszerű determinációinak elutasítása volt. A közhiedelemmel
ellentétben azonban nem a valóságtól teljesen független dimenzió-
ban kereste az új etikai magatartás lehetőségeit, hanem arra az ál-
láspontra helyezkedett, hogy a világ mindenekelőtt élni akar. Babits
esszéiben is ott munkál a valóság szenvedélye (passion du réel), amit
Badiou a század egyik legfontosabb művészi ismérvének tekintett.8

Babits alapvetően különbözik mindazoktól a nihilista gondolko-
dóktól, akik szerint az emberi lét egyfajta halálos ösztöntől hajtva
a megsemmisülés felé rohan. Egyik visszatérő gondolata, hogy az
élet legfontosabb sajátossága éppen az, hogy sokkal több és más
akar lenni, mint a természetes adottságok hordozója.9

Babits a 20. század legnagyobb pszeudoeseményét, a háború kitö-
rését elsősorban az igazság torz, részleges érvényesítésére vezette
vissza. Az új valóság létrejöttének előzménye a modernség embe-
rének kiszolgáltatottsága és felesleges áldozattá válása volt. A há-
ború háborúja című tanulmányban a szimulakrumképződés folya-
matát arra vezeti vissza, hogy az, ami csak az imaginárius világban
(filmben, irodalomban) létezett korábban, maga is a borzalmas va-
lóság része lett. A szimbolikus valóságból a modern valóságba való
áttérés traumatikus hátterére mutatott rá, amikor a valóság megren-
düléséről írva úgy jellemezte korát, hogy az elképzelhetetlen maga
is lehetőséggé vált. A háború, amit addig csak a könyvekből ismer-
tek, a maga idegenszerűségében mutatkozott meg, egy olyan cél
szolgálatába állt, amelynek csaknem egyetlen vonatkozási rend-
szere a halál és a pusztulás. Babits számára a világháború elhozza
azt a felismerést, hogy az általános etika elvének tagadásával a rossz
hatásai összeadódnak. Világosan látta, hogy a „huszadik század nem-
csak a háború szobrát döntötte le, hanem a békéét is”. A tanulmány címe
a háború fogalmának megkettőzésével is arra utal, hogy létezik a
valós háborúval egybeeső belső harc, küzdelem is, amelyet az em-
bernek saját magának kell megvívnia. A háború valódi színterét
Babits meglátása szerint ugyanis nem kizárólag a nemzetek közötti
nyílt ellenségeskedés hívja életre, hanem az ember legbensőbb
adottságaira vonatkozik. Arra is utal, hogy a célkitűzés azért is ál-
talános, mert az emberiségnek le kell győznie önmagát és a saját
kényszereit. A harcnak tehát az ember maga ellen vívott küzdel-
mére is ki kell terjednie, amit azért is végig kell vinnie, hogy meg

7Alain Badiou: i. m.

8Alain Badiou: A század.
(Ford. Mihancsik Zsófia.)

Typotex, Budapest, 2010.

9Babits Mihály:
Játékfilozófia. In uő:

Tanulmányok, esszék
i. m. 49–70.
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tudjon szabadulni azoktól a gátaktól, amelyek önmaga és az igaz-
ság kibontakozásának útjában állnak.

A passzív pacifizmussal szemben Babits olyan magatartást java-
sol, amely nagyon közel áll Badiou-nak az igazságért küzdő szubjek-
tum-felfogásához. Erre a személyiségtípusra nem a háború idején
van a legnagyobb szükség, hanem a harc egy másik színterén, a
szellemi fronton jut meghatározó szerephez. Babits szimbolikus
megfogalmazása szerint korának igazságszerető gondolkodói
közül „mindenki katona, akin emberhús az uniformis.”

Babits filozófiája csakúgy, mint Badiou-é, az új élet, a világ megújí-
tásának lehetőségét a valódi választás esélyével kapcsolja össze. A klasz-
szikus ókori példáknál maradva Babits az erősszakkal szembeni ma-
gatartásmódok közül két ellentétes felfogást is felvázol, amelyek közül
azonban egyik sem követhető maradéktalanul a kor történelmi kon-
textusában. Az első a cicerói állítás, az inter arma silent Musae (a há-
borúban elhallgatnak a Múzsák), ennek antitéziseként említi a má-
sik aforizmát, amely megfordítja az eredeti erősorrendet a művészet
javára, vagyis cedant arma togae (álljon félre a fegyver a tóga elől). Babits,
jóllehet a másik jelszót tartja példaadónak, az igazság igényét fenn-
tartva megfogalmazza a saját korának szóló imperatívuszát is. Az
embertelenség hihetetlen mértékét látva az igazság képviseletének
feltétel nélküli folytatását hirdeti meg a Csak énekeljetek! affirmatív,
életigenlésre felhívó mondattal.10 A szenvedés igazi értelme Babits
számára abban fejeződik ki, hogy a modern ember sohasem fogad-
ja el az adott világ igazságtalanságait, nem nyugszik bele a pusztulás
nihilista törekvéseibe, éppen ellenkezőleg, az élet teljes intenzitását
akarja átélni.

A badiou-i igazságfogalom móduszai szinte maradéktalanul meg-
találhatók Babits tanulmányaiban is. A vérité jellegénél fogva az ember
elkötelezettségét, igazságba vetett hitét jelenti. Ez teremti meg a lehe-
tőséget, hogy az igazság embere legyőzze a végességet, és a történelem
puszta egymásutániságán túlmutató fontosságra tegyen szert. Az ál-
talános igazság lényegi sajátosságának megfelelően a forradalmiság, az
invenció és az alkotás önálló dimenzióit nyitja meg az igazságban. Jól
elkülöníthető életszférákat is jelképez: a politika, a tudomány és a mű-
vészet területeit jelöli ki, amelyek az igazság sajátos viszonyainak meg-
nyilvánulási formái.11 Babits a fő kategóriákat ugyanolyan határozot-
tan és világosan különíti el, mint Badiou, azzal a különbséggel, hogy
nála az említett tartományok közül kiemelkedik a művészet alkotói
igazsága, amelynek a többivel való megújuló kapcsolatrendszere ha-
tározza meg az általános igazság keretfeltételeit.

Babits a művészi eszmék kivételességét vallja. Az egyik legfon-
tosabb társadalomelméleti esszéjében12 például a szellemi élet léte-
zésmódját vizsgálva közeli és távoli erőközpontokról ír, amelyek
alapjaiban érintik a társadalmat és a benne élő művészeteket. Az
irodalom valóságáról szólva bizonyos értelemben nem tekinthe-
tünk el a társadalmi ideáktól sem, mivel a két szférának lehetnek

10Babits Mihály: Csak
énekeljetek! Egy irodalmi
társaság évadnyitására.
In uő: Esszék, tanulmá-

nyok II. i. m. 666–668.

11Alain Badiou: A subject
to truth. University of

Minnesota Press,
Minnesota, 2003.

12Babits Mihály: Irodalom
és társadalom. In uő:

Esszék, tanulmányok I.
i. m. 312–315.
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közös eszméik, mégsem a fennálló azonosság, hanem az alapvető
eltérés a mérvadó közöttük. Mindkettő számára fontos, hogy mit
és hogyan jelenítsenek meg, a társadalomtudós törekvései mégis
annyiban mások, hogy számára inkább az a lényeges, hogy milyen
társadalmi eszmék mozgatják a világot, melyek azok az ideák, ame-
lyek mindenki számára fontosak, az írók azonban ellenkezőleg jár-
nak el, akármilyen közel állnak is a társadalomhoz, ők inkább a
maguk szubjektív igazságait próbálják meg általánosítani.

A művészet lelki ereje abban mutatkozik meg elsősorban, hogy
mennyire tud ellenállni a társadalomból érkező hatásoknak. Babits
meg volt győződve arról, hogy a művész akkor tud leginkább je-
lentőset alkotni, ha az alapvető társadalmi impulzusokkal szemben
szabadnak mutatkozik, és a külvilágtól függetlenül is képes új esz-
méket és érzéseket létrehozni. Nála a társadalomtudós és a művész
tevékenysége között tényleges az ellentmondás: az előbbi a társa-
dalmi ideákat annál fontosabbnak tartja, minél többen érzik és vall-
ják őket magukénak, a művészet logikája pedig ennek a fordítottja,
ott nagyobb jelentősége van azoknak az eszméknek, amelyeket nem
mondtak még ki a költő előtt, az így létrejött idea új gondolatokkal
és érzésekkel ajándékozza meg a közösséget. A művész ezáltal ko-
rábban nem létező igazságot is képes kifejezni.

Az irodalom a jelen társadalmi eszmékkel ellentétes törekvéseket
is megjelenítheti. A valóságértelmezés ugyan mindig a jelenből
indul ki, de a jövő érdekében a múlt alakját is felöltheti. Babits az
irodalom és a társadalom kapcsolatáról azt állítja, hogy a társada-
lomtudományokkal együtt a művészetekre is érvényes lehet a re-
akciós, konzervatív vagy forradalmi jelző, de sokszor éppen ellentétes
értelemben, mint az eredeti összefüggésben. Ez a különbség min-
denekelőtt abból adódik, hogy a művészetnek más a viszonya az
időhöz, mint a hétköznapoknak. A művészi újdonság éppúgy ér-
kezhet a múltból is, amennyire a jelenből, mivel nincs annyira ösz-
szenőve a kor általános világnézetével, mint a társadalomtudo-
mányok jelentős része. A művészet babitsi elgondolása nem utasítja
el az arisztokrata művészi magatartásformát sem, mert az nála ké -
pes akár a haladást is jelképezni. A politikai ideológia konzervati-
vizmusa és a művészet klasszicizmusa elválik egymástól, az egyik
a történelemben alakul ki, idővel egyre inkább veszít a jelentősé-
géből, a művészet viszont örökkévaló, halhatatlan, ezért ott a fogalmak
is lényegileg másra utalnak, mint a mindennapokban.

Babits az univerzalizmus filozófiája mellett hitet téve óv attól,
hogy különböző partikuláris érdekeknek, ideológiai szempontok-
nak rendeljék alá a művészetet. A társadalmi osztályokhoz és a nép-
csoportokhoz tartozás tudatát nála meghaladja az a horizont, amely
össztársadalmi szereppel látja el a művészeket. Babits úgy véli,
hogy az igazi költészetet nem az elzárkózásnak, hanem a peremre
szorultak és a kisemmizettek felemelésének kell ösztönöznie, az ember
önmagával való folyamatos szembesülése érdekében.13 A művészet

13Babits Mihály: Baloldal
és Nyugatosság. In uő:

Esszék, tanulmányok II.
i. m. 283.
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hatásaiban megfelel a többi univerzális igényű szellemi formának,
hiszen „minden ember nevében beszél, az összes elnyomott nevében”.

Az univerzális igazság teremti meg szemléletváltást, amelyben a mű-
vészet már nemcsak egy kis közösség vagy egy osztály érdekeit kép-
viseli, hanem általános emberi kérdéseket tesz fel. Babits nagyon vi-
lágosan látta a 20. század társadalmi és művészeti folyamatainak
alakulását. Lényeglátóan jegyezte meg, mintegy a tömegkultúra fon-
tos ismérveként, hogy az idők jeleit az elmúlt században nagyon rit-
kán lehetett a művészet kimondott igazságaiból kiolvasni, a tömeg-
mozgalmak jelszavai túl gyakran szorították háttérbe az általános
művészi üzeneteket. A 20. század első felének egyik legnagyobb ta-
nulsága Babits szerint mégsem a tömegek forradalmának megtagadása,
hanem az, hogy miként lehet úgy megvalósítani a művészi kifejezés po-
zitív forradalmát, hogy az ne csak egy osztály vagy egy párt részérde-
keit képviselje, és ne korábbi ideológiák féligazságait hangoztassa.
Babits esszéinek, tanulmányainak emberképéhez szorosan hozzá-
tartozik a késztetés, hogy hű maradhasson ahhoz az igazsághoz, amely
nélkül művészete elveszítené a korához fűződő szoros kapcsolatát,
amit Badiou lényeglátóan a „valóság szenvedélyének” nevezett.
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