
BUDA ATTILA 

BABITS MIHÁLY MŰVEI A NYUGAT KIADÓ GONDOZÁSÁBAN 

A Babits Mihály müveivel kapcsolatos kutatásoknak az a része, mely kiadástörténeti 
vonatkozású volt, eddig jobbára csak egy-egy mű keletkezésének körülményeivel foglal
kozott. Kevesebb figyelem fordult a verseskötetekre mint szerkesztett kompozíciókra, s 
még ennél is kevesebb az egyes kötetek kiadástörténetére. Pedig sajátos megközelítési 
formáival, fogalmi rendszerével és vizsgálati módszereivel fontos támpontokat tud adni, 
főleg kritikai kiadások szerkesztése során a könyvkiadás szempontjainak figyelembevétele, 
hiszen az alkotás folyamatának csupán egyik, a szerző személyiségéhez kapcsolódó része 
fejeződik be a kézirat megszületésével. A tárgyiasult műnek el kell jutnia az olvasókig, s 
ez a fázis legalább olyan fárasztó, időrabló és aktív szellemi jelenlétet kíván, mint az ezt 
megelőző időszak. Ráadásul ebbe a folyamatba a szerző mellé egyenrangú félként belép a 
kiadó és a könyvkereskedő, akik más és más szempontból közelítik meg az elkészült 
alkotást. Siker csupán hármójuk tökéletes összhangja következtében várható - bár ekkor 
sem biztos. Tanulságos lehet hát megvizsgálni, hogy a kézirat elkészülte és a befogadó 
megjelenése között a résztvevők milyen kapcsolatba kerülhetnek egymással, milyen hatás
sal lehetnek viszonyukra külső és belső adottságok, hogyan teheti jelentőssé egy-egy nagy 
alkotó vagy egy magas gondolati és esztétikai színvonalú írói csoportosulás azt a kiadót, 
mely következetesen, a mindenkori pénzügyi helyzet szorításában is létrehozza, felépíti és 
megőrzi szellem és üzlet harmóniáját. 

A Nyugat kiadó a hasonló nevű folyóirat első számának megjelenése utáni évben, 
1909-ben jött létre. Életre hívásának kettős oka volt: egyfelől előremenekülés - a folyóirat 
előállításának költségeit ugyanis egy részvénytársaság alapítása során bevonható tőke 
segítségével akarták csökkenteni -, másfelől pedig profilbővítés, azaz: jelentős szerzőik 
műveinek könyvformátumban való kiadása. Ez utóbbitól szintén kétféle eredményt vártak: 
mivel a kiadványok a folyóirat olvasóközönségén túl nagyobb létszámú és a műveltséggel 
más viszonyban álló rétegeket céloztak meg, azt gondolták, hogy vevőkörük is bővülni fog; 
az eladott példányok után pedig joggal reméltek némi anyagi hasznot is. A kiadóban, 
szemben a folyóirattal, melynek csak előfizetőket szerzett, anyagilag is jelentős szerepe 
volt Hatvány Lajosnak, a Hatvány családnak és cukoripari vállalkozásuknak, a Deutsch 
Ignác és Fia cégnek. Hatvány, aki tőkéje mellett saját irodalmi elveit és műveit is érvénye-

1 Lásd ILLÉS Sándor, Igen és Nem tökéletes szintézise, It, 1992, 492-524. 
2 A tanulmány írójának kéziratban van egy összefoglalója a Nyugat kiadó történetéről. Minden evvel kapcso

latos adat onnan származik, ezeket külön nem jegyzeteljük. 

604 



síteni akarta, mégis kénytelen volt Osvát Ernővel szemben visszakozni: megegyezésre 
képtelen uralkodókat a Nyugat sem bírt el. A folyóirat és a nevét viselő kiadó 1913-ban 
kettévált, s a felszámolási eljárás során a vagyon további kezelése, valamint a hitelezők 
javára való értékesítése a legnagyobb részvényes, az Athenaeum kezébe került. Hasonló 
konfliktusok a századelőn egészen közönségesek voltak, habár törvény is szabályozta a 
tulajdonosok és az általuk kiadott lapok alkalmazottjai közötti viszonyt. Ahogy ugyanis az 
állam által fenntartott sajtótermékek mindegyike valamilyen formában gyakorolta a (tágan 
értelmezett) cenzúrát, úgy a magántulajdonú lapoknál is érvényesült a magáncenzúra, a 
magánkifogás és a magántiltás. 

Közismert, hogy Babits Mihály kapcsolata a Nyugattal Osvát Ernő nevezetes, egymon
datos levele után kezdődött el. Nem sokan tudják azonban azt, hogy ezt megelőzően, 
1906-ban Kosztolányi Dezső már közvetítette Babitsnak Kabos Ede hasonló kérését a 
Budapesti Napló számára. Mi lehetett vajon az oka annak, hogy ebből az óhajból mégsem 
lett felfedezésértékű kapcsolat, míg két évvel később igen? Babits Mihály ez időben íródott 
leveleiből kiderül, s ezt későbbi vallomásai és művei is megerősítik, hogy az ekkor őt 
foglalkoztató gondolatok középpontjában a hagyományokhoz való hűség és a modernitás, 
a megőrizve megszüntetés dilemmája állt, s az érzékelt ellentmondást csak a kultúra által 
vélte feloldhatónak. A modern magyar irodalom történéseit figyelve elfordult ugyan a 
konvencionális, kiüresedett nép-nemzeti ideáloktól, de elfogadásra képtelenül szemlélte a 
hagyománynélküliséget is, s művei közlésének halogatásában a saját maga által emelt 
magas mérce mellett az is szerepet játszott, hogy nem talált fórumot, melynek szellemével 
közösséget vállalt volna. Kultúrát keresett ugyanis, de mindenhol csak érdekeket látott. Ez 
volt az oka annak, hogy a Nyugattal szemben is ambivalens érzései voltak; olvashatunk 
erről a Halálfiai £p//ógjában is. Bár verseit és prózai írásait később döntően ebben a lapban 
jelentette meg, s 1917-től szerkesztője is lett, mégis az általa elfogadható egyetlen fórumon 
belül is oppozícióba szorult, s hosszú ideig, számtalan esetben egy-egy holtponton kellett 
átlendülnie, hogy ez a kapcsolat tartós maradhasson. Ámde egy havonta kétszer megjelenő 

3 Kosztolányi Dezső- Babits Mihálynak, Budapest, [1906.] június 24. MTAK Ms. 4.621/61. 
4 Szabadjon itt csupán a Keresztülkasul az életemen két részletét idézni. Fogarasi tanítványairól például ezt 

írta:,,[...] nemegyszer eltűnődtem, szétnézve a fürtös, fiatal fejeken. Mi hozza a gyermekeket ide? S mi lesz 
belőlük, ha elhagyják az iskolát? Magyarokat nevelek vagy ellenségeket? Kultúrát osztok-e vagy fegyvert? 
Én a magyarságban kultúrát láttam; de lehetetlen volt nem éreznem, hogy más nézőpontok is vannak. Az idő 
végzetes volt, valami készülődött, amit mi még nem sejtettünk." (BABITS Mihály, Keresztül-kasul az 
életemen, szerk. TÉGLÁS János, Bp., Nyomdaipari Szakközépiskola, 1993, 41; a mű címének írásmódja 
ingadozó.) „[...] én, ha hazaérkeztem, Nyugat-Európában éreztem magamat, ős kultúra földjén, hol az ásó 
a rigólozásnál római pénzeket vet ki az agyagból, s a földes padlójú présházszoba polcán, a plafonra aggatott, 
töppedő szőlőfürtök alatt Sévigné asszony könyve hevert, franciául, a munkásokra felügyelő kedves nagynéni 
ambiciózus olvasmánya. Csakugyan mintaszerű Európa volt itt, még babonánk is kultúrát jelentett; nem adtuk 
föl a vallás dekórumát, de világnézetünk a szabadelvüség volt, gyűlöltük az osztrák szoldateszkát, nem hittünk 
háborúban s a zsidó borkupecet nem utáltuk jobban, mint ahogy az dukál. Noha én elégedetlen voltam 
mindevvel s ezt az egész kultúrát kissé elmaradottnak találtam. S valóban, inkább illett volna a múlt század 
közepébe, mint ennek az elejére, 1840-be inkább, mint 1900-ba. Én viszont Verlaine-t és Wilde Oszkárt 
fordítottam, mert így tudtam akkor modern lenni, s most, mert erről a szőlőhegyről szálak vezettek Párizsba 
és Londonba is, éppúgy, mint Szkutariba, s egyéb mámorok is áradtak itt a kadarkán kívül. Igen, innen messze 
lehetett ellátni a forrongó, idegen jelenbe éppúgy, mint az otthonos magyar múltba." (Uo., 164-165.) 

5 Valamint a Palinódia című, 1908-ban Fogarason keletkezett költeményben. 
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irodalmi revü azért egészen más, mint egy - fennmaradása érdekében - szenzációhajhász 
és a politika gyorsan változó igényei szerint szemléletet váltó napilap, amelynek irányult
sága ráadásul minden egyéb közleményt maga alá gyűrt, s amelynek irodalmi felfogásától 
Babits Mihály ekkor már eltávolodott. Ezért aztán Osvát Ernő sürgetése, aki már 1908 
augusztusának végén, még A Holnap megjelenése előtt, Juhász Gyula közvetítésével kért 
tőle kéziratot, célhoz ért, mivel a Kemény Simon kritikájához fűzött lábjegyzettel megadta 
az utolsó lökést is a habozó költőnek. 

Ehhez hasonló, szintén a Nyugathoz kapcsoló akcióként kell értékelnünk első kötetének, 
a Levelek Iris koszorújából című gyűjteménynek a megjelentetését, mely természetesen a 
folyóirat szerkesztői részéről tudatos döntés eredménye volt. Mint már az előbbiekben volt 
róla szó, 1909 elején Fenyő Miksa és Ignotus könyvek kiadásában látták a bevonható anyagi 
forrást - ebből az ötletből keletkezett a részvénytársaság egy évvel később. A szervezést 
kétfelé kezdték meg: a szerzőket s a támogatókat egyaránt inspirálva. így került sor arra, 
hogy 1909. február 8-án Fenyő Miksa levelet írt Babitsnak, bejelentve, hogy a folyóirat 
kiadóként néhány kötetet kíván megjelentetni, többek között a címzett verseit is. A levél
ben szó esett a terjedelemről (3 ív), a honoráriumról (előleg nélkül, az eladott példányok 
árának 50 %-a) és a megjelenés tervezett idejéről (március közepe). Másnap Fenyő Hatvány 
Lajosnak is írt, neki azonban február végi megjelenést valószínűsített. A költségeket 
Hatvány Lajos biztosította, az összeget megköszönő soraiban Fenyő Miksa március köze
pére tolta a dátumot. A kötet anyagának megérkezését (Babits Mihály ekkor ugyanis 
Fogarason tanított) azonban Fenyő csak március 16-i levelében nyugtázta, s a végleges 
cím sem született még meg. Mivel pedig hátravolt még a szedés, a korrigálás (a Nyugatot 
előállító Jókai Nyomda teljesítményével elég sok baj volt) és egyes szerkesztési kérdések 
is, a végleges tartalom csak áprilisban alakult ki. Fenyő április 20-i levelében jelezte a 
kötet összeállításának befejeztet, s 26-a utáni megjelenést ígért. Május elsejétől a Nyugat 
is hirdette, s egy szintén Fenyő Miksa által május végén küldött levél hátoldalán található 
névsor nyilván azokat a személyeket tartalmazza, akiknek a szerző küldeni akart könyvé
ből. A megjelenés május utolsó napjaiban lehetett, június 5-én már egészen biztosan 
kikerült a nyomdából, bár a Nyugat csak júliusi második számában regisztrálta azt. 

6 Juhász Gyula - Babits Mihálynak, Szeged, 1908. augusztus 26. JUHÁSZ Gyula Összes művei: Levelezés 
1900-1922, s. a. r. BÉLI A György, Bp„ Akadémiai, 1981, 191. 

7 Nyugat, 1908. október 1., 214. Osvát Ernő levelének dátuma: Budapest, 1908. november 19. Nyomtatásban 
többször is megjelent, lelőhelye: OSZK Kt., Fond III/974. 

8 Fenyő Miksa- Babits Mihálynak, Budapest, 1909. február 8. OSZK Kt., Fond III/438/2. 
9 Fenyő Miksa- Hatvány Lajosnak, Budapest, 1909. február 9. Levelek Hatvány Lajoshoz, szerk. HATVÁNY 

Lajosné, Bp., Szépirodalmi, 1967, 63. 
10 Fenyő Miksa - Hatvány Lajosnak, Budapest, 1909. február 22. Uo., 64. 
11 Fenyő Miksa- Babits Mihálynak, Budapest, 1909. március 16. OSZK Kt, Fond III/438/3. 
12 Fenyő Miksa - Babits Mihálynak, Budapest, 1909. március 26. OSZK Kt., Fond III/436. 
13 Fenyő Miksa - Babits Mihálynak, Budapest, 1909. április 7. OSZK Kt., Fond III/438/4. Fenyő egy nappal 

korábbi, Hatványnak írt levelében húsvét utáni megjelenést ígért; lásd: MTAK Ms. 380/73. (1909-ben húsvét 
április 10-én és 11-én volt.) 

14 Fenyő Miksa- Babits Mihálynak, Riva, 1909. április 20. OSZK Kt., Fond III/1.694/5. 
15 Fenyő Miksa- Babits Mihálynak, Budapest, 1909. május 23. OSZK Kt., Fond III/438/6. 
16 Az előző jegyzetben említett levél hátoldalán található névsorból Kelemen Imre május 30-án, Ujfalusy Imre 

és Babits Angyal pedig június 2-án köszönték meg a nekik küldött példányokat; lásd OSZK Kt., Fond 
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A második kiadásra annak előszava szerint azért került sor, mert az első példányai 
elfogytak (a korabeli gyakorlat szerint egy verseskötet kb. 2000 példányban jelent meg), s 
„a közönség mind sűrűbben adta jelét, hogy egy másik kiadást akar". Az erre vonatkozó 
szerződést 1913-ban kötötték meg, a kötet 1914 májusának első hetében jelent meg. 
A kiadással kapcsolatos levelezés egy része az Athenaeummal, illetve Ranschburg Viktor
ral folyt, az előbbiekben említett okok miatt. 

20 
Első kötetének megjelenése s a Nyugatban arról közölt Ignotus-kritika kissé visszaad

ták az életkedvét a Fogarasra került költőnek. A következő nyáron Budapestre is felutazott, 
de „a Nyugattól senkivel sem beszélhettem"; valójában nem lehet tudni, hogy volt-e a 
szerkesztőségben, és ott nem talált senkit, avagy családi kötelességei foglalták-e le, s emiatt 
el sem ment oda. Mindenesetre jelenléte a lapban folyamatos maradt. Egy Osvát Ernőnek 
1910 végén írt levelében olvashatunk arról, hogy újabb verseiből szeretne egy kötetre valót 
közrebocsájtani. Mivel a Nyugat Könyvkiadó Rt. létrejötte után a könyvkiadási ügyekben 
Fenyő Miksa tartotta a kapcsolatot Hatvány Lajossal, Fenyő levelet írt Hatványnak, 
melyből arról értesülhetünk, hogy Babits gyors választ kért a kiadásra vonatkozóan, s ennek 
oka a levélíró szerint az volt, hogy a Franklin is felkereste a költőt ajánlatával. Az említett 
érdeklődésnek azonban nincs nyoma a fennmaradt levelezésben, sem Schöpflin Aladár, 
sem a Franklin részéről. Tekintve pedig azt, hogy Babits Fogarason tanított, a szóbeli 
megbeszélésnek sincs valószínűsége. Fenyő kegyes csalásának más oka lehetett. Ismeretes, 
hogy Hatvány Lajos a Nyugat megjelenésének első percétől, különösen pedig azután, hogy 
maga is bekapcsolódott/bekapcsoltatott a folyóirat életébe, nem nézte jó szemmel Osvát 
azon ténykedését, amellyel újabb és újabb szerzőket (főleg költőket) szólaltatott meg, 
Hatvány szerint Ady rovására. Ebben az időben pedig még Babits is „fiatal tehetségnek" 
számított; példa erre az előbbi Fenyő-levél is, melyben többek között szó esett a Nyugat 
felolvasásairól, melyek egyikén a legnagyobb sikert az újonnan felfedezett, „orrhangon 
éneklő Babits" aratta - erősítve ezzel az ügyet, és nem gyengítve Adyt. Mézesmadzag volt 
hát valójában a Franklin kiadó említése, hogy Hatvány érdeklődését felkeltse, valamint 
saját, Babits Mihálynak tett ígéretét (2000 példány, 250 korona szerzői díj, gyors megjele
nés), melyet előzőleg Hatvanyval nem beszélt meg, alátámassza. 

III/l .485/15, III/l.729/91, HI/179/218. Gellért Oszkár egy június 7-én kelt levélben jelezte, hogy Osváttól 
két nappal korábban megkapta a kötetet; lásd OSZK Kt., Fond III/498/1. Az első kritikát Bródy Miksa írta a 
Magyar Hírlap május 28-i szamába. 

17 Részlet a kötet előszavából. 
18 A Nyugat szerkesztősége - Babits Mihálynak, Budapest, 1913. március 17. OSZK Kt., Fond III/l.816/9. 
19 Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság (Ranschburg Viktor) - Babits Mihálynak, Budapest, 

1914. május 1. OSZK Kt, Fond III/l .437/2. 
20 IGNOTUS, Babits, Nyugat, 1909. július 16., 97-98. 
21 Babits Mihály - Osvát Ernőnek, Fogaras, 1909. szeptember 1-szeptember 16. k. OSZK Kt., Fond 253/708/3. 
22 Babits Mihály - Osvát Ernőnek, Fogaras, 1910. december 1. e. OSZK Kt., Fond 253/708/9. 
23 Fenyő Miksa - Hatvány Lajosnak, Budapest, 1910. december 3. MTAK Ms. 380/83. 
24 Fenyő Miksa hasonlójellegű állítás után szerezte meg Ady Endre Vér és arany című kötetének kiadási jogát 

is a Nyugat számára. Lásd Fenyő Miksa - Ady Endrének, Budapest, 1909. június 23. Ady Endre levelei, 
szerk. BELIA György, Bp., Szépirodalmi, 1983, II, 291-293. 
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A család Szekszárdról küldött leveleiből tudjuk, hogy a költő 1911 elején kezdett 
kötetének összeállításához, melynek eredetileg a Klasszikus álmok címet szánta. E cím a 
tartalomnak s szerzője céljának tökéletesen megfelelt, de nem a könyvkereskedelemnek, s 
főleg nem a Nyugat szerkesztői szerinti potencionális olvasóközönségnek szólt. Ezért a 
kiadóban az eladhatóság érdekében annak megváltoztatására biztatták. Babitsot ez a kérés 
idegesítette s mérgében választotta a Herceg, hátha megjön a tél is! formát, ami viszont 
a szerkesztőség tagjai között okozott konsternációt. Bár maradhatott benne még némi 
kétely, mert Fenyő Miksának abban a levélben, melyet a kötet közeli megjelenéséről írt, 
unszolnia kellett, hogy mégis szánja el magát erre a változatra. A Nyugat szerkesztősége 
által néhány nappal később küldött sorokból - melyek mellékleteként kapta meg a korrek
túrapéldányt - viszont az derül ki, hogy a szerkesztőknek Babits egyik felajánlott változata 
sem tetszett - noha a levél végén Fenyő Miksa itt is megerősítette különvéleményét. 
A szerző nyilván ekkor elégelte meg a huzavonát, s döntött a végleges címről. 

A kötetet a Nyugat újdonságként április elsejei számában hirdette, két nap múlva Fenyő 
újabb példányokat küldött Fosarasra s megírta, hogy a könyvkereskedőkkel külön fognak 
tárgyalni a terjesztés végett. A március végi megjelenést támasztja alá az is, hogy a 
kötetről az első kritika a Fogaras és Vidéke című újság április másodiki számában jelent 
meg - a Nyugatban nem írtak róla, csak Lengyel Menyhért május elsején a Laodameiáról. 

Hatvány és Osvát nevezetes párbaja, illetve Hatványnak a folyóirattól - de nem a 
részvény társulattól - való azonnali távozása után a Nyugat továbbra is a Révai- és Salamon 
Nyomdában készült - mely korábban, a Nyugat Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság 
létrejötte után felvette a Nyugat Nyomda nevet -, egészen annak 1916-os megszűnéséig. 
(Betűiből, ha lehet az újsághíreknek hinni, puskagolyót öntöttek.) A lapot ezután a Pallas 
Rt. nyomdája állította elő, melynek 1917-ben igazgatósági tagja lett Hatvány Lajos, s az 
maradt 1919-ig. Ily módon, ha lazább szálakkal is, újból találkozott a Nyugattal, helyeseb
ben annak szerzőivel. 1918-ban létrehozta az Esztendőt némiképp rivális lapként, s a Pallas 
Rt. nyomdájában az általa kedvelt nyugatosok műveit is elkészítették; például Móricz 
Zsigmond, Tóth Árpád, Schöpflin Aladár, Szomory Dezső, Kaffka Margit, Ignotus egy-egy 
kötete is ott kapott végleges formát. Ekkor kerülhetett sor a tárgyalt verseskötet második 
kiadására is, melyet a Nyugat 1918. július 16-i száma jelzett először újonnan megjelentként. 

Babits Mihály következő müve a Nyugat impresszumával Két kritika címmel, a kiadó 
nevét viselő sorozat tagjaként jelent meg. A Nyugat Könyvtár ötlete Fenyő Miksától 
származott, s a Nyugatot fenntartó kiadói vállalkozás megerősítésének szánta. Első kötete 
1910 novemberében jelent meg, címe: Gyűjtemény Ady Endre verseiből. Szerkesztői több 
sorozatot terveztek, a füzeteket a Nyugat szerzőinek munkáiból és modern külföldi írók, jó 
értelemben vett divatos szerzők műveiből állították össze. A sorozat azonban nem sokáig 
élt, ennek kettős oka volt. Egy belső: a megjelent füzetek egészét tekintve bizonyos ad 

25 Babits István és Babits Angyal - Babits Mihálynak, Szekszárd, 1911. január 8-9. OSZK Kt, Fond III/41/5; 
Babits Angyal - Babits Mihálynak, Szekszárd, 1911. január 30. OSZK Kt., Fond 111/35/29. 

26 Beszélgetés Dienes Valériával - Emlékezések, s. a. r. VEZÉR Erzsébet, Bp., PIM, 1967, 46. 
27 Fenyő Miksa- Babits Mihálynak, Budapest, 1911. február 12. OSZK Kt., Fond 111/438/13. 
28 A Nyugat szerkesztősége - Babits Mihálynak, Budapest, 1911. február 15. OSZK Kt., Fond II 1/1.816/3. 
29 Fenyő Miksa- Babits Mihálynak, Budapest, 1911. április 3. OSZK Kt., Fond 111/438/14. 
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hoc-jelleg látszik, túltengett a másodközlésekben, emellett a kiadó nem rendelkezett az 
efféle kiadványokat terjesztő országos szervezettel; s egy külső: még így is konkurenciát 
jelentett a sokkal tőkeerősebb Athenaeum kiadónak, mely 1911 őszén, szinte egyszerre a 
Gömöri Jenő szerkesztette Modern Könyvtárral, mindenestől megvásárolta. Ez utóbbi 
sorozat füzetei hosszú ideig megjelentek még, a Nyugat könyvtár azonban véglegesen 
megszűnt, az Athenaeum csupán az eladatlan számokból készített kolligátumokat árusította 
ezután. 

A fentieket alátámasztják Babits Mihály füzetkéjének adatai is. A benne szereplő 
tanulmányok {Petőfi és Arany, Az irodalom halottjai) a Nyugat 1910-es évfolyamának első 
és második kötetében jelentek meg először. A két írást a kiadóban kapcsolták össze, s 
1911. február elsején küldték el Fogarasra sajtó alá rendezésre. Két héttel később már 
reklamálták a kéziratot, amit hamarosan meg is kaptak, valamint „Fogaras 1911 február" 
jelzéssel a következő előszót is: 

,,E tanulmányok a Nyugatban megjelent könyvbírálatok, nagyrészt eléggé jelentéktelen 
könyvek bírálatai. A szerző gondolt arra, hogy átdolgozza, kihagyva belőlük az aktuális 
vonatkozásokat; utóbb mégis jobbnak látta eredeti alakjukban meghagyni, mert a tolla alá 
vett, magukban jelentéktelen dolgokat is jellemzőknek tartja mai irodalmi életünkre. 

A szerző tiltakozik azon vád ellen, mintha Petőfit kisebbíteni akarta volna s azt hiszi, 
figyelmesebb olvasás után ez senkinek sem fog így feltűnni. Nem volt célja teljes méltatást 
adni Petőfiről s így történt, hogy pl. az Apostolról, melyet ő is remekműnek tart, nem beszélt. 
Adyról más helyütt írta meg véleményét. 

Még egy szót az ifjú kritikusokhoz: A tanulmányok, melyek a füzetben vannak, teljesen 
konzervatív jellegűek s e szempontból minden rosszat el lehet róluk mondani." 

A Nyugat a sorozat új füzetei között április elsejei számában hirdette először, a lapban 
kritikát Schöpflin Aladár közölt róla május elsején. 

Többszöri sikertelen kísérlet eredményeképpen 191 l-ben Babits Mihály Budapest kö
zelébe, Újpestre, majd egy évvel később a tisztviselőtelepi gimnáziumba került. Budapesti 
állásával régi vágya teljesült. Nem kellett már fárasztó vonatozásokkal és nemszeretem 
levelekkel fenntartani a kapcsolatot barátaival és ismerőseivel, megteremtődött a fizikai 
közelség-ugyanakkor, éppen emiatt, a szóbeli érintkezés következtében lassan elmaradtak 
azok az írásbeli üzenetek, melyek könnyebben követhetővé teszik egy-egy kötet kialaku
lásának körülményeit. 

Tudjuk, hogy Babits Mihály versei témáit sokáig hordozta magában, a megfogalmazást 
is esetenként félbe-félbeszakítva; emiatt kötetei sem a versek keletkezésének időrendjét 
mutatják, hanem bizonyos rend szerint komponálta meg azokat, régi és új költeményeit 
egyaránt felhasználva. Új válogatásának, az 1916-ban megjelent Recitativnak gerincét az 
191 l-ben keletkezett versek alkotják, de belefoglalt ennél korábbiakat is, ami, ha figyelem
be vesszük a megjelenés évét, azt jelenti, hogy volt ideje latolgatni a kötet végleges 
szerkezetét. Az 1911 utáni költemények számra körülbelül egyformák az 191 l-ben írottak-

30 E sorok írójának tulajdonában van egy olyan kolligátum, mely az Arany János könyvkereskedés (Rákóczi út 
34.) jelzését viseli, s kötése eltér attól, amilyenben az Athenaeum árusította a megvett füzeteket. 

31 A Nyugat szerkesztősége - Babits Mihálynak, Budapest, 1911. február 1. OSZK Kt, Fond III/l.816/2. 
32 A Nyugat szerkesztősége - Babits Mihálynak, Budapest, 1911. február 15. OSZK Kt., Fond III/l.816/3. 
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kai, s ha azt is végiggondoljuk, hogy a köteteibe fel nem vett versek között az 191 l-esek 
és az ennél korábbiak dominálnak, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ez az év fontos 
állomás volt a költői ihlet szempontjából, igaz, a termés a későbbi válogatás mértékét is 
megszabta. 

A versek 1911 utáni csökkenésének a következő okai lehettek: befejezéséhez közeledett 
a Dante-fordítás első része (megjelent 1912 végén), életkörülményeiben az előző évekhez 
képest nyugalom és biztonság állt be (Komjáthy Aladár, Gaál Mózesek, Dienesék barátsága, 
a tisztviselőtelepi gimnázium légköre), valamint szorosabbá vált kapcsolata a Nyugattal, 
ahol már nemcsak költőként volt rá szükség. Ugyanakkor a világháború kitörése, az evvel 
járó rengeteg szenvedés s az, hogy családja, öccsének orosz fogságba kerülésével szemé
lyesen is érintett lett, újból inspirálólag hatottak rá, csakhogy az ekkor keletkezett versek, 
melyek a kötetet zárják, megváltozott hangon szólnak, célzottabb megfogalmazásúak és 
kevesebb számúak. Vagyis a kötet első részében a múlt tükröződik, ami Babits esetében 
annyit jelentett, hogy a kiadás éve felől nézve talált egy olyan időszakot, amelyben nem 
érezte magát teljesen idegennek (függetlenül attól, hogy benne élve milyen benyomásai 
voltak); a másodikban viszont a jelen kavarog, és itt, a pusztulás és a pusztítás otthonában 
a kezdő versek virtuális múltjának nyugalmát is elveszítette. Érdekes módon ezt a se itt, se 
ott-létet már a Baján kezdett s Fogarason befejezett E komor júniusi havon című versében 
megelőlegezte: 

Szeretted mindig a jövőt: 
de most imádod a multat. 
Miből van, látod a jövőt: 
csupa múltból, megtanultad! 
Nézz hát a múltba, és a jót 
a múltból éld a jövőbe: 
hányd-vesd a lelked, mint hajót 
hányja takács a szövőbe. 

A gyűjtemény összeállítása pillanatában napra készen állt, hiszen az Alkalmi vers és a 
Húsvét előtt, melyek 1916 márciusában keletkeztek, s az április elsejei Nyugatban jelentek 
meg, még belekerültek a válogatásba, melyről az április 16-i Nyugat mint a héten megje
lentről írt. (1916-ban április 16. vasárnap volt.) Kritikát Schöpflin Aladár, Rozványi Vilmos 
és Kosztolányi Dezső írtak a június elsejei számba. 

1917-ben már sem Ady Endre, sem Móricz Zsigmond műveinek kiadási joga nem volt 
a Nyugat kiadó birtokában, mely gyakorlatilag megszűnt, csupán ennek cégbírósági vég
legesítése késett; s maga a folyóirat sem volt abban a helyzetben, hogy a korábbi évek 
ütemében adja ki szerzőinek munkáit könyv formájában. De azért jelentetett meg vers-, 
novella- és tanulmánygyűjteményeket, melyek többnyire saját előállítási helyén, a koráb-

33 TÖRÖK Sophie A második énekhez írt bevezetőjében is az 191 l-es év jelentőségét erősítette meg. Lásd még 
az Összegyűjtött versek KELEVÉZ Ágnes-féle kiadását is. Vö. GOTTESMANN Dóra, Bibliográfia és mutató 
= KARDOS László, Babits Mihály, Bp., Gondolat, 1972,557-645; KELEVÉZ Ágnes, Babits vallomásaSzilasi 
Vilmosnak versei keletkezéséről, ItK, 1994, 743-757. 
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ban már említett Pallas Rt. nyomdájában készültek. E kötetek kiállítása a lehető legegysze
rűbb, nyilván a ráfordítható költségek szűkössége miatt, s döntő többségben utánközlésekre 
került sor. 

Babits Mihály egyes tanulmányai nagy visszhangot keltettek, ahogyan versei is, mert a 
hangnem, a gondolat és az érzés intenzitása, a normától való eltérés olyan nyilvánvaló és 
irritáló volt. A különbözés erőssége és az arra való reagálás zavarodottsága abban is tetten 
érhető, hogy bár ő a századforduló irodalmi szürkeségéből a klasszikus formák és témák 
segítségével remélt kitörést, s e hagyományőrzés eszméjét fogalmazta meg, mégis a kritikák 
egy része megrótta az általuk látni vélt, túlhajtott modernségért, s többé-kevésbé azok közé 
sorolták, akikhez éppenhogy nem vágyott: az autonóm személyiség ugyanis önmagából 
csinál pártot, ahogyan ezt Dantétól tanulta. Gondolatainak eredetisége és frappáns megfo
galmazása azonban azon túl, hogy tanulmányíróként, kritikusként is meghozta számára az 
ismertséget, a Nyugatnak azt a lehetőséget is jelentette, hogy az írásaiból készített válogatás 
is olvasókra találhat, azokat is el tudják majd adni - de ha mégsem, azt mindenesetre tudták, 
a kiadót elsősorban a kiadványok teszik jelentőssé s a dicsőségben osztozni sem utolsó 
dolog. 

Ez a gondolatmenet találkozhatott Babits Mihály elképzeléseivel, aki, ahogyan az már 
a Nyugat Könyvtárban megjelent füzetecske előszavából is kiderül, szerette volna magát 
definiálni és megerősíteni. Erre az őt ért sorozatos támadások és az értetlen kritikák is 
késztették. Azok az írásai, melyeket Irodalmi tanulmányok címmel adott közre, végső soron 
mind felfogásának megszilárdulását mutatják: irodalmunknak le kell küzdenie az irodalmon 
kívüli tényezőket, hogy bekerülhessen a világirodalom áramába. Ezért került az első 
helyre az a tanulmány, mely magyarság és európaiság viszonyával foglalkozik, s ezért adta 
közre korábban vitát kiváltó írásait, mintegy megerősítve ezzel a régi közléseket, a 
válogatással újból alátámasztva saját álláspontját. 

Mindezt a következőképpen foglalta össze előszavában: „E tanulmányok problémák és 
nem descripciók: irodalmunknak inkább kérdéseit tárgyalják, mint jelenségeit. A magyar 
irodalom világirodalmi helyzete; legnagyobb alakjaink értéke és viszonya; az irodalmi 
milieu lankadtságának hatása az írói egyéniségre; a műfordítás szerepe és jelentősége az 
irodalomban; az irodalmi nevelés, mint minden szellemi nevelés és műveltség központja; 
s végül az irodalmi forradalom és succrescentia kérdései kerülnek föl bennük." 

A tanulmányok közül a legkorábbi a Nyugat 1910. február elsejei, a legkésőbbi pedig 
az 1916. szeptember elsejei számában jelent meg. Az 1917. március 16-i szám sajtó alatt 
lévőként jelezte, s a Corvina augusztus 30-i száma hozta az újonnan megjelentek között. 
Kritikát Fenyő Miksa tollából olvashatunk a november 16-i Nyugatban. 

34 Babits Mihályt verseiért és tanulmányaiért irodalmi és politikai támadások egyaránt érték. Előbbiekre 
példaként Szilágyi Géza, Bresztovszky Ernő, Pogány József hozható, írásaik újraközölve: Babits Mihály száz 
esztendeje, szerk. PÓK Lajos, Bp., Gondolat, 1983. Utóbbiakra vonatkozóan: A vádlott: Babits Mihály, szerk. 
TÉGLÁS János, Bp., Universitas Kiadó, 1996. Vö. VITÁLYOS László, Adalék A Holnap történetéhez, MKsz, 
1994,341-343. 

35 Ennek részletes bizonyítása a kötet alapján egy külön tanulmány tárgya lehetne. 
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//. 

A Nyugat Irodalmi és Nyomdai Részvény társulat csődje után Babits Mihály is részlegesen 
kiadó nélkül maradt, bár Dante-fordítása folyamatosan a Révainál jelent meg, s megszilárdult 
kapcsolata az Athenaeummal is. Ennek ellenére nem lett állandó szerzője egyiknek sem, 
müveit részben máshol bocsájtotta közre: az Új Magyarország, a Genius, a Táltos, valamint 
külföldi cégek gondozásában, a húszas évek elejétől pedig fordításokban is. 

Szerzője, sőt szerkesztője maradt azonban a Nyugatnak, s e munkájában Osvát Ernő 
halála után Móricz Zsigmonddal és Gellért Oszkárral osztozott. De'a folyóirat, ahogy az 
első világháború előtt, ekkor sem volt nyereséges, s Gellért Oszkár is a könyvkiadásban 
látta az egyik lehetőséget a bevétel növelésére - a szerkesztői triumvirátusban ugyanis ő 
foglalkozott a technikai ügyekkel, a zökkenőmentes ügymenet elsősorban neki jelentett 
egzisztenciális könnyebbséget. Az ismét bejegyeztetett, némileg módosított nevű részvény
társaságban a pénzügyi háttér megteremtése volt a feladata, melyet felelős szerkesztői 
önállóságában végzett. A régi-új kiadó sorozataként létrehozta a Nyugat-könyveket, me
lyek első kötetei még Móricz és Babits közös szerkesztése alatt jelentek meg (Mai 
dekameron és Új anthológia). 

Babits Mihály műveit ekkor már legnagyobb részben az Athenaeum jelentette meg, így 
legutolsó verseskötetét is 1928-ban Az istenek halnak, az ember él címmel, s még ugyan
abban az évben egy válogatást is az 1902 és 1927 közötti versekből. S bár az ezt követő 
években többnyire régi és újabb műfordításai, gyűjteményes tanulmányai és novellái 
kiadása foglalta le idejét és erejét, azért a költői véna sem apadt ki, s a fiatalabbakkal való 
foglalkozás, az Új anthológia szerkesztése is termékenyítőleg hatott rá, alkalmat adva a 
vallomásos megszólalásra, a fiatalabbak és idősebbek közötti magára maradottság megfo
galmazására (Csak posta voltál), ahonnan csupán a legszűkebb kör, a család s az egész 
világot, az egyetemes létezőket átölelő szeretet, a kereszténység, a katolicizmus felé látott 
kiutat és menekülést. Ezekben az években keletkezett verseit már 1932-ben ciklusokba 
rendezte, új kötet összeállítását tervezve. Az Athenaeum kiadó azonban 1933-ban, a 
gazdasági válság mélypontján pénzügyi kockázatot nem akart vállalni; más költők műveit 
is visszautasította ekkor. 

A megoldást Gellért Oszkár nyújtotta, aki örömmel hozta Babits Mihály új verseit a 
Nyugat kiadásában, a fentebb említett sorozat keretén belül, miután az Athenaeum lemon
dott erről a jogáról. A kötet címe jellemző módon ez lett: Versenyt az esztendőkkel! 
A példányszámok egy részét az előfizetők kapták (az illetménykötetek benne foglaltattak 
az előfizetői díjban), a többi pedig a könyvkereskedelembe került. Gellért Oszkár május 
18-án küldte el a szerzőnek járó első példányt, a Nyugat új könyvként május 16-június 

36 Az első részvénytársaság neve Nyugat Könyvkiadó Rt. volt, ennek közvetlen utóda lett egy év múlva a Nyugat 
Irodalmi és Nyomdai Rt. Amikor a húszas évek közepén ismét bejegyeztették, neve így alakult: Nyugat Kiadó 
és Irodalmi Rt. 

37 Lásd OSZK Kt., Fond III/1.956. Itt a Versenyt az esztendőkkel! című kötet ciklusainak tervei találhatók 
1932-33-ból. 

38 Lásd GELLÉRT Oszkár, Kortársaim, Bp,, Müveit Nép, 1954, 222-223; Uő., Egy író élete, Bp., Gondolat, 
1962, 356. 

39 Gellért Oszkár - Babits Mihálynak, Budapest, 1933. május 18. OSZK Kt., Fond 111/498/111. Az OSZK 
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1-jei összevont számában hirdette először. A kötetről Illyés Gyula és Fenyő László írtak 
kritikát a következő számban. 

1933-ban még egy Babits-mű jelent meg a Nyugat kiadó gondozásában, az Elza pilóta 
vagy a tökéletes társadalom. E regény központi gondolatát írója a nagy háború kitörése óta 
magában hordozta, bizonyítja ezt a könyv utószava, s alátámasztják az 1920-as évek végén 
készült interjúk is, melyekben eleinte tervként, később elkészült alkotásként említette 
írója. Az utószóban pedig az olvasható, hogy „maga a mű 1931 elejétől fogva készen 
várta az utolsó simításokat." A formába öntés kényszerében azonban szerepet kapott az is, 
hogy Babits Mihály és családja 1931 májusában a Reviczky utcából az Attila utcába 
költözött. A két lakás ára közötti különbség ugyanis nagyon megviselte hármójuk költség
vetését, s ezt kiegyensúlyozandó közölte Babits Mihály a Pesti Naplóban először a 
bevezető nyilatkozatot, majd március 15-e és június 12-e között Fekete olvasó címmel 
az első változatot, melyet már ekkor könyvvé akart átdolgozni. A közlés befejeztével 
azonban más feladatok és kötelezettségek vették igénybe energiáit, s legközelebb csak 
1933-ban, amikor Móricz Zsigmond távozása után egyedül maradt a Nyugat szerkesztősé
gében, vette elő a már egyszer megjelent szöveget. Az újabb, immár végleges változat 
elkészítéséhez a kiadás lehetőségének biztosításával Gellért Oszkár is hozzájárulhatott, 

Babits-archívumában található egy levél Török Sophie írásával és megjegyzésével. A levél szövege nyilván 
Babits Mihály üzenete a címzettnek, a széljegyzet viszont magyarázatot ad a levélre. 

Nagyságos dr. Fenyő Miksa úrnak, Budapest. 
Kedves Barátom! 
Átengedem Neked „Versenyt az esztendőkkel" cimű verskötetem második kiadásának kiadói jogát... 

azaz ... pengő honorárium fejében. Amennyiben könyvem nem jelennék meg a könyv kiadói joga visszaszáll 
reám, anélkül, hogy a honoráriumot vissza fizetni köteles lennék. A könyv csak mint a Nyugat kiadványa 
jelenhetik meg, legfeljebb 3.000 példányban. 

Budapest, 1933. június 15-én. 
Tisztelő hived 

[Török Sophie megjegyzése az alá nem írt levél alján, bal oldalon:] így juttatta pénzhez a beteg Mihályt 
(szivizomgyulladással feküdt a János szanatóriumban) ez a kedves jóbarát! - A levél szövegének kihagyásai 
az eredeti szerint; lásd OSZK Kt, Fond III/l .768. 

40 Négyszemközt Babits Mihállyal, készítette BISZTRAY Gyula, Ellenzék (Kolozsvár), 1928. május 7.; Ua. = 
BABITS Mihály,,, Itt a halk és komoly beszédideje", szerk. TÉGLÁS János, Bp., Pátria Nyomda, 1993, 129; 
25 év az irodalomban: Beszélgetés a Nemzeti Színház új Iphigeniájáról a fordítóval, Babits Mihállyal, Az 
Est, 1929. november 23.; Ua.=I. m., 162. 

41 A jelen, a fiatalság, a közönség, a politika és az ,,örök harc 53. éve", készítette (b.i.) [BALLÁ Ignác], 
Magyarország, 1930. november 30.; Ua. = I. m., 169-170; Babits Mihálynál, készítette GÁL István, 
Tolnamegyei Újság, 1931. február 28.; Ua. =1. m., 171. Török Sophie 1931. évi naptárába (OSZK Kt, Fond 
III/2.364) január 6-án a következő mondatot jegyezte fel: „Mihály befejezte a fekete olvasót." Február 
17-énél pedig ezt olvashatjuk: „Beckói mérnök uzsonnán - mint gép [gáz?] szakértő, beszélgetés M. Elza 
pilótájáról." 

42 Babits Mihály és Török Sophie - Babits Mihályné Kelemen Aurórának, Esztergom, 1931. június 21. u. Dallá 
ringott bennem kétség és láz (Babits Mihály és Török Sophie szekszárdi levelei), s. a. r. CSISZÁR Mirella, 
VENDEL-MOHAY Lajosné, Szekszárd, Wosinsky Mór Megyei Múzeum, 1991, 120. Lásd még evvel 
kapcsolatban: OSZK Kt., Fond III/l .439. 

43 Babits Mihály a ,,Fekete olvasó"-ról. Pesti Napló, 1931. március 8.; Ua. = BABITS, „Itt a halk és komoly 
beszédideje", i. m., 172-173. 

44 Lásd a 42. számú jegyzetben említett levelet. 
45 Ebből az évből fennmaradt egy autográf töredék is: Babits Mihály kéziratai és levelezése, összeáll. CSÉVE 

Anna et al., I-IV, Bp., Argumentum Kiadó-PIM, 1993,273. 

613 



hiszen, ahogy már volt róla szó, a 30-as évektől evvel a feladattal ő foglalkozott. A szerző 
átdolgozási igénye így már csak a megjelenés idejét befolyásolhatta. Ebben az évben Babits 
Mihály több betegségen esett át, melyek hosszabb fekvésre kényszerítették, ez is előse
gítette munkájának befejezését - bár ő alkotás közben nehezen viselte el a helyhez 
kötöttséget. A regény szövegének kiegészítésével megváltozott a cím is, az október elsejei 
Nyugatban A tökéletes társadalomként említették. Ugyanez a cím olvasható abban a 
reklámban is, mely Karinthy Frigyes Még mindig így írtok ti című kötetében található, ez 
utóbbi a tárgyalt mű előtt közvetlenül megjelent Nyugat-kiadvány volt. Babits Mihály 
regénye itt kétkötetesként, november végi megjelenéssel szerepelt. A cím teljes és végleges 
változata az októberi második Nyugatban olvasható először, melyben szerzője is írt a 
befejezés és a kiadás közti állapotban lévő művéről, Könyvről könyvre című rovatában. 
Ezután már csak a nyomtatás tényleges technológiai munkálatai voltak hátra, a frissen 
elkészült kötetet a Nyugat kiadó a lap december elsejei számával postázta az előfizetők
nek. Ebben adta közre Schöpflin Aladár is tanulmányát Babits Mihály új regénye címmel. 
A december 8-i Nyugat-esten Karinthy Frigyes tartott előadást ugyanerről, valószínű, hogy 
ennek szövege jelent meg a decemberi második Nyugatban Babits könyve jelzés alatt. 

A kiadó a következő évben ismét új könyvként hirdette, sőt az 1937. évi könyvnapon 
az előzőleg bejelentett Babits-kötet helyett könyvnapi könyvként árusította. 

A regény 1939 és 1990 között csak az 1982-es Összegyűjtött művekben jelent meg újból, 
de csonkított formában. 

Babits Mihály mindazt a tudást és tapasztalatot, melyet olvasmányai során és irodalmi 
működése közben szerzett, rendszerező elmeként és eredendő pedagógiai hajlamánál fogva 
is összefoglaló tanulmányokban és antológiákban akarta közzétenni. Ezzel a szándékkal 
született meg 1913-ban Magyar irodalom című tanulmánya, emiatt tartott Az irodalom 
elmélete címmel előadássorozatot a budapesti bölcsészkaron, s ezért is vállalkozhatott az 
1920-as évektől különböző antológiák szerkesztésére, bár terveiből nem minden valósult 
meg. Az európai irodalom legjelentősebb szerzőiről, alkotóiról és irányzatairól szóló 
történeti mű gondolata is éveken át foglalkoztatta,' megírásához a végső lökést Gellért 
Oszkárnak a Nyugat kiadó általi megjelentetésre vonatkozó ajánlata adta meg. 

46 Babits Mihály és Török Sophie-Babits Mihályné Kelemen Aurórának, Budapest, 1933. május 15. u. = Dallá 
ringott bennem kétség és láz, i. m., 135—137. 

47 Az 50 éves Babits Mihály beszél életéről és műveiről, készítette B. Gy. [BÁLINT György], Az Est, 1933. 
november 26.; Ua. - BABITS, „ /// a halk és komoly beszéd ideje", i. m., 186-187. 

48 A december 3-án megjelent Corvina mellékletében, a Magyar Könyvészetben hozta újonnan megjelent 
könyvként mindhárom változatot. A Nemzeti Könyvtár szerzői betűrendes katalógusában az amatör változat 
kikövetkeztetett megjelenési éve: 1934, ez azonban legfeljebb az állománybavétel időpontja lehet. 

49 Corvina, 1934. június 10. 
50 Corvina, 1937. április 11. 
51 Lovász Pálnak a pécsi Janus Pannonius Múzeumban lévő kéziratos visszaemlékezései szerint, amikor 1931. 

június 10-én a Janus Pannonius Társaság avatásán Babits Mihály Pécsett a Kisfaludy Társaságot képviselte, 
s másnap közös sétát tettek a Mecsekre, már szóba került az irodalomtörténet: „Babits szerényen megemlí
tette, hogy szeretne a Mecsekre is felmenni. Babits Mihály, Török Sophie, Mohácsi Jenő költő, a feleségem 
és én fölkocsikáztunk a hegyre. Mohácsi Az európai irodalom történetének készülő újabb fejezeteiről faggatta 
Babitsot. Mohácsi kérdéseiből láttam, hogy nem ez az első beszélgetésük erről az óriási alkotásról, hogy jól 
ismeri Babits hatalmas koncepciójának irányvonalait. Lenyűgözve hallgattam a válaszokat. Megilletődötten 
néztem az aszkétaarcot és a mindig messze tekintő két nagy fénylő szemet. A csendben ejtett szavakból a tér 
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Az európai irodalom története bevezetése a Nyugat 1934. február 16-i számában jelent 
meg, melyből azt is megtudhatjuk, hogy maga a mű az az évi könyvnapra készült. Gellért 
Oszkár korábbi és későbbi emlékezéseiben egyaránt szóba hozta a keletkezés körülmé
nyeit. Mindkettőben elmondta, hogy - mint szerkesztőtárs és a kiadó vezetője - nagyon 
örült Babits Mihály tervének. 1954-ben ehhez még azt is hozzátette, hogy a címet „helye
seltem, tehát ebben én is ludas voltam. Akkor még nem tudtam, hogy a könyv csak egy 
páratlan olvasottságú poéta doctus erősen szubjektív vallomássorozata lesz." A továbbiak
ban Gellért részletezte a szerző elképzelését, aki egy húszíves könyvben akarta összefog
lalni a világirodalom történetét Homérosztól máig. Ez azonban nem sikerült, a 19. és 20. 
század így maradt a következő kötetre és a következő évre. Babits az első rész utolsó 
fejezeteit betegen, egy zugligeti szanatóriumban írta. 1962-ben a fenti, a cím miatt kötele
zőnek érzett mentegetőzés már elmaradt, a továbbiakban pedig arról értesülhetünk, hogy 
Babits Gellért Oszkárt megkérte, új könyvének címét csak hozzávetőlegesen közölje az 
Athenaeummal, mivel az nem akarta költeményeit {Versenyt az esztendőkkel!) és regényét 
{Elza pilóta) kiadni, emiatt viszont a készülő művet a Nyugat kiadásában kívánta megje
lentetni. 

A Corvina 1934. május 25-i számából és a Nyugat április elsejei nagy reklámjából 
megtudhatjuk a legfőbb paramétereket: hófehér, famentes papír, száz illusztráció, aranyo
zott egészvászon kötés, e lőj egyeztetés, korlátozott példányszám. A kiadó által megjelente
tett más művek borítóinak fülén lévő reklámokból kiderül, hogy a korlátozott példányszám 
után azonnal másik kiadást is szándékoztak nyomtatni. Nem zárható ki az sem, hogy a 
korlátozott példányszám ügyes, keresletet fokozó kiadói fogás volt. Egyes hirdetések és a 
Nemzeti Könyvtár szerzői betűrendes katalógusa is a Nyugat-könyvek sorozat tagjaként 
említik, s az 1934. évi januári Nyugatban a második sorozat 6-7. tagjaként szerepelt ugyan, 
de kötése nem követi a sorozatét és címlapján sem látható Fáy Dezső figurája, amely csak 
a sorozat később megjelent köteteiből maradt el. 

Tudjuk egy riportból, hogy Babits Mihály március 31-én elkészült, s május hetedikére 
már 7000 előjegyzés gyűlt össze. Emiatt, mivel az első kötet példányszámát 8000-re 
tervezték, a kiadó a határidőt kénytelen volt május 12-ben megszabni. E hónap végén 
jelent meg a Könyves című lapban egy másik interjú, mely kizárólag a frissen elkészült 
művel foglalkozott. A könyvnap után közvetlenül megjelent Nagy Endre-kötet, a Szerel
mesek kalauza borítóján a 8000 elkelt példány befejezett tényként említődött. 

és idő távolságain átívelő örök irodalom értékeinek összefüggései világosodtak meg előttem." HORVÁTH 
Veronika, Babits Mihály pécsi kapcsolatai az 1930-as évektől - Dolgozatok a nevelés és az oktatás köréből, 
II, Pécs, JPTE Tanárképző Kara, 1985,27-46. Lásd még: LOVÁSZ Pál, Irodalmi epizódok, Dunántúli Napló, 
1969. május IL, 7. 

52 GELLÉRT, Kortársaim, i. m., 201-202. 
53 GELLÉRT, Egy író élete, i. m., II, 403-404. 
54 Például a Karinthy Frigyes 100 új humoreszk című kötetében található reklámban. 
55 Corvina, 1934. május 7. (Ebben az értesítésben többek között azt is olvashatjuk, hogy a „320 oldalra tervezett 

standard mű terjedelme 360 oldal lesz.") 
56 Pécsi emlékeiről és irodalomról beszél a hosszú betegségből felépült Babits Mihály, készítette SÁSDI Sándor, 

Pécsi Napló, 1934. április L; Ua. = BABITS, ,,Itt a halk és komoly beszéd ideje", i. m., 197; Beszélgetés 
Babits Mihállyal készülő könyvéről, „Az európai irodalom történeté "-ről, készítette BENEDETZ Móric, 
Könyves, 1934. május; Ua. =1. m., 200-202. A két riporter értesülése a mü készültségi fokára vonatkozóan 
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Június másodikán Babits Mihály és a Nyugat kiadó megkötötték az első kötet második 
kiadására, a második kötetre, valamint az első s második kötet egyesített kiadására vonat
kozó szerződést. 

Augusztus közepén az Esztergom című lapban riport jelent meg a költővel, ki e müvét 
is említette. Lírai költeménynek, tiszta irodalomnak nevezte, s betegsége helyhez kötött
ségében látta a lehetőséget, amely időt és nyugalmat biztosított a végrehajtásra. Mivel az 
elkészült mű több pontban eltért az irodalomtörténet-írás kánonjától és sémáitól, ezt a 
Nyugatban megjelent kritikák egy része is szóvá tette. A lapban egyébként Gellért Oszkár, 
Cs. Szabó László, Schöpflin Aladár, Nagy Endre, Gyergyai Albert, Joó Tibor, Szolnoki 
István és Kallós Ede írtak a kötetről, s maga Babits is reflektált saját müvére Könyvről 
könyvre rovatában (augusztus 1-16.), sőt annak készülő, második részéről is beszámolt 
(szeptember 1.). 

A kiadó a nagysikerű munkát a Nyugat körén túl is terjeszteni szerette volna, ez az 
elképzelés azonban kudarcot vallott. Sem a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, sem 
az Országos Ifjúsági Irodalmi Tanács nem támogatta, hogy az irodalomtörténet a népkönyv
tárak vagy az iskolai tanári és ifjúsági könyvtárak állományába hivatalosan is bekerüljön, 
elsősorban a műben található érzéki részletek, szavak, kifejezések és rajzok miatt - ez volt 
az elutasítás indoka. 

1934 második felétől Gellért Oszkár finoman unszolta Babits Mihályt a folytatás 
megírására, ezt mutatja ekkori levelezésük is. A készülő s a már befejezett rész új 
kiadásáról ismét a Nyugat tájékoztatott először, az író egy 1935. április végén készült 
interjúban beszélt róla hosszabban. Szót ejtett a második kötet írása közben bekövetkezett 
módszerváltásról: ,,Az én könyvem előadási módja a folyamatos elbeszélés. Egyébként 
nem elvi előre kigondolás útján fogtam könyvem megírásához. Dolgozás közben alakult ki 
a rendszer. Majd mindegyik munkámmal így vagyok. Úgy mentem nekik, mint amikor 
sötétbe ugrik az ember. Közben tisztul és világosodik. Maga az anyag szabja meg tör
vényeit."65 

eltér egymástól, amit - ha eltekintünk az elkerülhetetlen újságírói túlzásoktól és felületességektől - úgy 
oldhatunk fel, hogy a kézirat elkészült ugyan, de Babits Mihály folyamatosan alakított még a korrektúra 
szövegén is. Kéziratrészletek egyébként az első, a második kötet, valamint az egyesített kiadás szövegéből 
egyaránt maradtak fenn, ezenkívül a második kötet nyomdai előállításának több fázisából található marad
vány a Babits-hagyatékban. Ezek arra mutatnak, hogy a szedés több részletben, folyamatos javítások és 
betoldások mellett ment végbe. Lásd Babits Mihály kéziratai és levelezése, i. m., 365-372. 

57 Nyugat Kiadó és Irodalmi Rt. - Babits Mihálynak, Budapest, 1934. június 2. OSZK Kt, Fond 
III/1.816/32/a+b. 

58 Beszélgetés Babits Mihállyal munkájáról, nyaralásáról és Esztergomról, Esztergom, 1934. augusztus 12.; 
Ua. = BABITS, „Itta halk és komoly beszéd ideje ", i. m., 202-203. 

59 A kritikákat még kéziratban a szerző is elolvasta, s ahol kifogásolnivalót érzett, ott helyreigazítást, változtatást 
kért- például Gyergyai Albert írásában is. Lásd Gellért Oszkár - Babits Mihálynak, Budapest, 1934. július 
23. OSZK Kt., Fond III/498/l 17. 

60 GELLÉRT, Egy író élete, i. m., 406-408. 
61 Gellért Oszkár ekkori levelei Babits Mihálynak: OSZK Kt., Fond III/498/125-135. 
62 Nyugat, 1935. február. 
63 „Nem az öregekfelelősek, hanem a fiatalok", készítette ELEK Artúr, Újság, 1935. április 21.; Ua. = BABITS, 

„Itta halk és komoly beszéd ideje ", i. m., 210. 
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Ahogyan az előző évben az első kötet első kiadására, úgy 1935-ben annak második 
kiadására is több előjegyzés gyűlt össze, mint ahány példány készült - így a kiadó arra 
kényszerült, hogy a második kötetért cserébe a könyvkereskedőktől visszakérje az első kötet 
első kiadásának eladatlan példányait. A kisebb példányszámnak azonban az is oka volt, 
hogy a második kötet terjedelme ugyanúgy túlfutott azon, amit előre megállapítottak, mint 
az elsőé, s az 1935 februárjában a Nyugat kiadó által megvásárolt papír mennyisége a 
tervezett 8000 helyett csak 7000 példányra futotta.65 

A második kötet eltérő kötésben is megjelent. Miután az elsővel azonos külső formában 
a könyvnapra megjelentetett példányok egytől egyig gazdára találtak még előjegyzésben, 
de kereslet továbbra is volt, s a Mai német dekameron megjelenésének kényszerű eltolódá
sa miatt az előfizetők sem kapták meg a nekik járó illetmény köteteket; egyrészt a 
kereskedelemnek, másrészt az előfizetőknek az irodalomtörténet félbőrbe kötött példányait 
jelezte a kiadó július helyett (amikor aktuális lett volna) június elejére (Nyugat, 1935. 
május), illetve azt küldte szét (Nyugat, 1935. június). 

A második kötetről a júliusi Nyugatba Schöpflin Aladár írt, az augusztusiba Karinthy 
Frigyes és Halász Gábor. Ez utóbbinak a mű szerzője a szeptemberi számban válaszolt 
Könyvről könyvre című rovatában. Az októberi Nyugatban Turóczi-Trostler József kritiká
ját és Halász Gábor válaszát olvashatjuk. 

Babits Mihály az első és a második rész egységes egésszé való átdolgozását 1936 elején 
kezdte meg. Az egyesített szövegű kiadásnak változatai közül az egyik a Nyugat 1936. 
májusi könyvújdonsága volt, árusítani a könyvnapon kezdték, aztán ára a kor szokása 
szerint megváltozott. A hirdetések egyébként e kiadást propagandakiadásnak nevezték, 
lehet, hogy a könyvnapon eladott példányokba pecsételték/nyomtatták ezt bele, de az is 
elképzelhető, hogy az egyik kötésváltozatot küldték az előfizetőknek, a másikat pedig 
árusították; a kiadó gyakorlatában ez is előfordult. A végleges változat megjelenése után 
Gellért Oszkár angolul is szerette volna kiadni azt, de csak évekkel később, német 

70 
fordításban jelent meg. Az összefoglalt kiadásról Hevesi András közölt kritikát a Nyugat 
júniusi számában. 

A szöveg véglegessé válásának folyamatába a Babits és a Szilasi család levelezése is 
bepillantást enged. 1938-ban még kaphatók voltak a két évvel azelőtti kiadás példányai, 

64 Corvina, 1935. május 23. 
65 Gellért Oszkár - Babits Mihálynak, Budapest, 1935. május vége. OSZK Kt, Fond III/497/3. 
66 A Nyugat kiadó dekameron-sorozatában kívánta megjelentetni a német írók novelláit tartalmazó kötetet is, 

de az emigrációban élőktől csak nehezen és lassan kapták meg a kért írásokat, emiatt nem jelenhetett meg az 
akkor, amikorra az előfizetőknek jelezték. 

67 Mire készülnek az írók?, Előre, 1935. december 22.; Ua. = BABITS, ,,Itt a halk és komoly beszéd ideje ", i. 
m„ 218. 

68 Ezt mutatja Bálint György kritikája, mely a Pesti Napló május 16-i számában jelent megs a végleges változat 
a Corvina könyvnapi különszámában ugyancsak májusi újdonságként szerepelt. 

69 Corvina, 1936. június 7. 
70 GELLÉRT, Egy író élete, i. m., II, 524. 
71 Szilasi Vilmos-Török Sophie-nak, Ascona, 1934. július 5. Török Sophie -Szilasiéknak, Esztergom, 1934. 

augusztus 28. Szilasi Vilmos - Babits Mihálynak, Susine-Gjurgenovac, 1935. augusztus 4. Szilasi Vilmos -
Babits Mihálynak, Susine-Gjurgenovac. Babits-Szilasi levelezés, összeáll. GÁL István, s. a. r. KELEVÉZ 
Ágnes, Bp., PIM-NPI, 1979, 138, 149, 150. 
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ezt egy árváltozásból tudjuk. 1941-ben úgyszintén, sőt 1942-ben még számozott 
példányokat is lehetett kapni. 

1943-ban azonban új kiadás készült, könyvnapi könyvként hirdették, májusra tervezték 
a megjelenést, és június elején tették postára az előfizetőknek járó köteteket. Ez egyben 
azt is mutatja, hogy a Magyar Csillag olvasóközönsége a Nyugatéhoz képest változott -
jelentősen bővült - , hiszen a régebbi olvasók illetmény kötetként már mind kaptak egy-egy 
példányt, s nem valószínű, hogy közülük annyian reflektáltak volna az új kiadásra, hogy 
miattuk érdemes lett volna arra sort keríteni. Ráadásul a következő új kiadást a Magyar 
Csillag már június közepi számában reklámozta; a könyvnapra megjelentetett 5000 példány 
gyors fogyásába tehát feltétlenül bele kell kalkulálni a bécsi döntések következtében 
visszatért területek magyar anyanyelvű lakosságának megnövekedett érdeklődését. Még 
ez év végére megváltozott a kötet ára, de ennek ellenére egy szálig elfogyott, mert már 
az ötödik kiadást is reklámozták. 

Erre azonban a közismert események miatt három évet kellett várni, s a pénzbeli 
nyomorúságok miatt társulni kellett a Hungária kiadóval. A Corvina 1946 decemberében 
két alkalommal is hirdette, hibás adat miatt. Az irodalomtörténet kiadásainak sorában ez 
volt az utolsó, melyen még a Nyugat kiadó neve is olvasható, azé a kiadóé, melynek 22000 
eladott példánnyal ez volt a legsikeresebb könyve. 

1991-ben az Aktor kiadó megjelentette az 1936-os kiadás hasonmását. 
A Pesti Napló 1934. december 25-i számában olvasható az Emlékezés gyermeteg telekre 

című vers, amelyet írója a következő két sorral zárt le: „...ahogy fogy-fogy a jövendő / 
egyre-egyre drágább lesz a múlt." A Nyugat főszerkesztője az előző évben töltötte be 
ötvenedik évét, s a Versenyt az esztendőkkel! kötet után, eleinte talán öntudatlanul, a 

72 Corvina, 1938. január 2. 
73 Corvina, 1941. március 14. 
74 Ahogy az eddigiekből kiderült, Az európai irodalom történetének első kötete 1934-ben, a második 1935-ben, 

a végleges szövegű, egyesített kiadás pedig 1936-ban jelent meg. Ez utóbbiból kiadtak 200 darab számozott 
amatőrpéldányt is, famentes ofszet papíron, egészbőr kötésben, Babits Mihály aláírásával. A külső megfor
málás ennek megfelelően tetszetős: mélykék színű kötés, fedőlapján aranyozott Mikes-emblémával, szélén 
aranyozott, stilizált növényi kerettel. Hasonló a díszítés a gerincen is. Mármost a Magyar Csillag 1942. 
november 15-i száma eladásra kínált számozott és aláírt példányokat. Mivel azonban Babits Mihály 1941 
augusztusában meghalt, s mivel az irodalomtörténetnek mind az első, mind a második kötete még előjegy
zésben elfogyott, s a végleges változatból az 1943-as, impresszumban is jelzett újabb kiadásig 12000 példány 
kelt el, rendkívül nehezen tételezhető fel, hogy hat év alatt viszont a 200 számozott példány ne lelt volna 
gazdára. Nem túlzás tehát azt gondolnunk, hogy a kiadóban valami mesterkedés történt az aláírások körül. 

75 Magyar Csillag, 1943. január 15., március 15.; Corvina, 1943. március 26.; Magyar Csillag, 1943. április 1., 
július 1. Török Sophie 1943. február 8-án ezt jegyezte fel: „Du. Gellért. (Irodalomtörténet illusztrációkhoz 
M. könyveit néztük.)" (OSZK Kt., Fond III/2.367.) Az egymást követő kiadásokban az illusztrációk nem túl 
nagy számban, de különböznek egymástól; valószínűleg ezt a módosítást-változtatást hajtották végre. Ebből 
az időből Török Sophie-nak van egy másik naptára is, melyben május 27-én ezt olvashatjuk: „írod. tört. első 
példányt kaptam." (OSZK Kt., Fond IH/2.364.) 

76 Magyar Csillag, 1943. június 15.; Corvina, 1943. június 11. (a megjelenés június 30-ra jelezve); Magyar 
Csillag, 1943. július 1. (a megjelenés befejezett tény). 

77 Corvina, 1943. november 18. 
78 Magyar Csillag, 1943. december 15. 
79 A Nyugat kiadó a húszas évek végétől a Hungária Hírlapnyomda épületében működött. 
80 Corvina, 1946. december 6., december 13. 
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különféle betegségek nyomán egyre gyengülő fizikai erőnlétével párhuzamosan az új 
világlátás és a számvetés igénye erősödött meg benne: az idő múlásának kérlelhetetlensége 
és visszafordíthatatlanságának belátása pedig bizonyos önéletrajzi motívumok gyakoribb 
felbukkanását eredményezte írásaiban. 

Babits Mihály azonban e műfajt kellő távolságtartással és mértékkel kezelte. Bármennyi 
rosszindulatú félremagyarázás és jó szándékú félreértés kísérte is életében, a számára igazán 
fontos kérdések valójában sosem a művészet vagy a társadalom különféle irányzatai (pl. 
modernizmus-konzervativizmus dichotómiája) szerint jelentek meg előtte; neki ugyanis az 
egyetlen és legfontosabb mércét most is, ahogy fiatal korában, a kultúra jelentette: mindent 
és mindenkit az ehhez való viszony alapján értékelt. Élményeit (melyek az életből és az 
elődök müveiből egyformán származtak) ezen a szűrőn keresztül szublimálta/humanizálta: 
nem a visszaemlékező elem uralkodott el (hiszen amit emlékeiből fontosnak érzett, megírta 
regényeiben) irányultságának változásával, hanem csupán a számára kedvesebb, személye
sebb, esszéisztikusabb témák jelentek meg, melyekről szívesebben, de az érzés szemérmes-
ségével és a kimondás meghatottságával szólhatott. Volt ezek között természetesen önélet
rajzi fogantatású is, habár inkább a szűkebb szülőfölddel, Magyarországgal, Európával, a 
műveltség szerepével és lehetőségeivel foglalkozott. Gondolatai fontosságának ő maga is 
tudatában volt, ezt bizonyítja az is, hogy ilyen jellegű írásait döntő részben a Pesti Naplóban 
adta közre - amelynek tudvalévőleg nagyobb volt az olvasótábora, mint a Nyugatnak. 
Kiadója, az Athenaeum azonban gyűjteményük megjelentetésére nem vállalkozott - ami 
érthető is, hiszen 1937-ben és 1938-ban öt kötetét is közrebocsájtotta. Ezért Babits Mihály 
ismét Gellért Oszkárhoz fordult, s a Nyugat 1939. januári számában már hirdette is az 
összeállítást Keresztülkasul az életemen címmel. Válogatás közben nyilván kiderült, hogy 
az írások mindegyike a tárgyon túlmutató személyes élményt is hordoz, ekkor született meg 

81 A számtalan és már az előbbiekben is idézett, ezt alátámasztó sor, idézet, megnyilatkozás közül álljon itt két 
ismeretlenebb részlet regényeiből, melyek a szerkezeten belül exponált helyet foglalnak el. 

„Nem arról van szó, hogy melyik fajta a mienk, melyik idegen? hanem arról, hogy melyiknek van igaza? 
és bizonyára annak van igaza, amelyik kulturáltabb, amelyik több hasznot tesz, és emberhez méltóbb életet 
folytat! 

- De hát milyen életet folytattok ti? Hol itt a kultúra? Hol itt a magasabb eszme vagy ideál? Meg lehet-e 
élni ebben a levegőben? Nem kell-e elpusztulni annak a társadalmi osztálynak vagy fajnak, amely így él? 
[...] Halálfiai vagytok mindannyian." (A Belia-féle kiadás 418. lapján.) 

„Hát nem a »kultúra védelmében« harcolunk, »a keleti barbársággal szemben«? Ha már a nők is katonák 
lesznek, ha senki sem foglalkozhatik mással, mint a harccal: hova lesz akkor a kultúra? Hova lesz az egész 
híres szellemi műveltség? 

A tanár csakugyan komollyá vált. 
- Drága Asszonyom, az úgynevezett szellemi műveltség csak múló fázisa volt az emberi fejlődéstörté

netnek. Aki járatos a XX. század első felének irodalmában, nagyon jól tudja, hogy a kultúra már ekkor 
elérkezett önmagának bizonyos negációjához. Az emberi szellem, mennél tovább haladt az önismeret útján, 
annál jobban belátta, hogy fajunk nem a kultúrára született. Mi az a kultúra? Melléktermék. Az erőfelesleg 
levezetése. Az emberi faj igazi célja, mint minden életé, a cselekvés, a harc, a küzdelem..." (Lásd az Elza 
pilóta első kiadásának 58. lapján.) 

82 A kötet írásaiból hat a Pesti Naplóban, négy a Nyugatban, kettő pedig itt jelent meg először. 
83 1937-ben Hatholdas rózsakert címmel novelláit és az életmű első kötetét, az összes verseket. 1938-ban pedig 

két tanulmánygyűjteményét, valamint novelláit, ezeket is az életmű keretein belül. 
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az 1939. február 9-i dátumozású Curriculum vitae, mely itt jelent meg először, a kötet 
elejére kerülve. Az 1939 márciusában keletkezett előszó a fentieket így foglalta össze: 
„Sohasem akartam önéletrajzot írni. Mégis most, hogy az utolsó években megjelent apró 
írásaimat, cikkeimet összegyűjtöm, azt veszem észre, hogy ezek nagyon sokat adnak egy 
elképzelhető önéletrajzból. Nem is csak épp az utolsó évek történetét tartalmazzák, emlé
kekkel is szinte túláradnak, mintha írójuk unná a jelent s kezdene már a múltban élni." 

Török Sophie március 22-én jegyezte be naptárába a megjelenést, e hónap végén el is 
küldték az előfizetők példányait, április elsején pedig már a könyvesbolti forgalomban is 
kapható volt. Cs. Szabó László írt róla kritikát az áprilisi Nyugatba. 1940-ben terveztek egy 
olcsó, a könyvnapon árusítandó kiadást is, de ezt példány hiányában pillanatnyilag nem 
lehet azonosítani. A gyűjtemény azonban folyamatosan forgalomban maradt, erről a soro
zatos árváltozások tudósítanak. 

A Nyugat kiadó államosítása, a kiadási lehetőségek erőteljes és erőszakos beszűkülése 
miatt a kötet írásait hosszú ideig csak az eredeti példányokban lehetett olvasni, egy-két 
kivételtől eltekintve. A Belia György által szerkesztett, kétkötetes tanulmánygyűjtemény 
ugyan mindet közölte már, azonban a Fogaras, a Szekszárdi kadarka, a Szent István városa 
és a Gondolatok az ólomgömb alatt című cikkeket csupán kihagyásokkal. A csonkítások 
nélküli szöveget 1945 után először Téglás János jelentette meg 1993-ban a Nyomdaipari 
Szakközépiskola egyik Babits-sorozatában. (Ugyanebben az évben a teljes anyag megjelent 
Bodnár György utószavával is a Pesti Szalon kiadó gondozásában.) 

Török Sophie 1938. augusztus 17-én Esztergomban ezt jegyezte fel naptárába: „M. 
felolvasta nekünk a kész Jónást." Szerzője műve keletkezéséről a következőket mondta: 
„Ezt a verset egy nagy betegségben, egy életveszélyes műtét előtt állva kezdtem és 
terveztem. Hosszú hónapokon át, fél önkívületben kísértett a szerencsétlen Jónás próféta 
alakja, aki a cethal gyomrában lelte időleges koporsóját. A próféták sorsa, a szellem sorsa, 
a világ hatalmaival szemben: lehet-e izgatóbb tárgy a mai költőnek?" 

A Jónás könyve a Nyugat 1938. évi második kötetében jelent meg először. A folyóirat 
1939. novemberi számában azt olvashatjuk, hogy könyv alakban még karácsony előtt meg 
fog jelenni. December elején már biztosan elhagyta a nyomdát, ezt egy levélből és egy 
kritikából is tudjuk.90 A Nyugatban Rédey Tivadar írt a kötetről 1940 januárjában. A má
sodik kiadás 1941. szeptember elején készült el, példányai 1943-ban még forgalomban 
voltak.92 A kiadó ebben az időben már csak Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Illyés 
Gyula müveit jelentette meg. 

84 A kéziratra Török Sophie felírta, hogy rádióelőadás volt, Cs. Szabó László olvasta fel. OSZK Kt, Fond 
m/i .síi. 

85 OSZK Kt., Fond III/2.367. 
86 Nyugat, 1940. április. (Az új kiadás a korabeli gyakorlatban új lenyomatot is jelenthetett.) 
87 Corvina, 1941. december 14., 1943. november 18., 1947. november 28. 
88 OSZK Kt., Fond III/2.364. 
89 Babits Mihály: Most fedeztem fel a saját versemet, Az Est, 1939. március 4.; Ua. = BABITS, „Itta halk és 

komoly beszéd ideje", i. m., 233. 
90 Szabó Lőrinc-Babits Mihálynak, Budapest, 1939. december 3. OSZK Kt., Fond III/l. 169/20. A kritika írója 

BÁLINT György, címe: Jónás példája, megjelent az Újság 1939. december 21-i számában. 
91 Corvina, 1941. szeptember 6. 
92 Corvina, 1943. november 18. 
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A Jónás könyve harmadik kiadása 1947 könyvnapjára készült el. A kézirat hasonmása, 
melyet ehhez a kiadáshoz használtak, az utóbbi időkben többször is megjelent. 

Utolsó kötetében Babits Mihály tanulmányait adta ki az Athenaeum engedélyével. 
A válogatás indokaként a következőket olvashatjuk: 

„Mostanában nem sok újat tudok írni. Az a boldog szellemi feszültség, amit az irodalmi 
alkotás jelent, olyan nekem, mint a tilos paradicsom. 

Mit csinál az író, ha újat nem írhat? 
Körülnéz régebbi írásai között... 
Rengeteg írásom van, cikkem és tanulmányom, ami könyvalakban még nem jelent meg. 

Többnyire írótársaimról szóló kritikák, méltatások, vitacikkek." 
A továbbiakban válogatásának szempontjait részletezte, melyhez Gellért Oszkár nyújtott 

neki segítséget a Nyugatban megjelent tanulmányairól készült jegyzékkel. Az első közlé
sekről maga a szerző számolt be a tanulmányokat követő jegyzetekben. 

A kötet keletkezéséről és címének megtalálásáról Gellért Oszkár és Devecseri Gábor 
emlékezéseit ismerjük. Az előbbi szerint Babits a Kortársaink címet választotta volna, 
csakhogy az már egy, szintén a Nyugat kiadó által megjelentetett Kosztolányi-kötet címe 
volt, az utóbbi pedig arról számolt be, hogy az Ady óta tervezett címre minden látogató az 
„idióta" szót asszociálta - így született meg végül az írók két háború közt. 

A gyűjtemény előszava a Nyugat 1941. májusi számában jelent meg, ebben a hónapban 
szerzője többször szóba hozta könyvét beszélgetőfúzeteiben. Könyvnapi illetmény kötet
ként a folyóirat budapesti előfizetőinek még májusban, a vidékieknek pedig júniusban 
küldték el, miközben e hó elejétől már a könyvkereskedelem is árusította. Kritikát Illés 
Endre írt róla a júliusi Nyugatba. 

Az első kiadás hamar elfogyott, júliusban már a második is forgalomba került. Mivel 
még 1947-ben is voltak a kiadásnak árusítható példányai (ezt egy árváltozás bejelentéséből 

93 Corvina, 1947. május 30. A kiadás körülményeire a következő levél világít rá: Nyugat Kiadó és Irodalmi Rt. 
- Babits Mihályné Török Sophie-nak, Budapest, 1947. augusztus 27. OSZK Kt, Fond III/962/2. 

Mélyen tisztelt Asszonyom! 
A Révai Testvérek Irodalmi Intézet RT-hoz intézett kérésére válaszolva közöljük, hogy Babits: Jónás 

könyve c. kiadványunkat az idei könyvnapra az Önnel történt megállapodás szerint 1.000 példányban adtuk 
ki. A kollektív szerződés értelmében Önnek az első 500 példány után esedékes honorárium 18,20 Ft-os fűzött 
ár 15 %-át, vagyis 1.356 Ft-ot még 1947. V. 22-én kifizettük. 

A könyvből ezideig kb. 400 példány fogyott el. Az 500 példányon felül esedékes honoráriumrészlet csak 
akkor válik esedékessé, ha legalább az első 500 példányt sikerül eladnunk. 

Kívánságának, hogy a Jónás könyvére további honoráriumot folyósítsunk, ezek után a legnagyobb 
sajnálatunkra ez idő szerint nem tehetünk eleget. 

Mély tisztelettel 
[cégszerű aláírás] 

94 Például 1989-ben az Országos Könyvbarát Kör tagjainak illetményköteteként a Pytheas Kft. gondozásában 
vagy 1992-ben a Nyomdaipari Szakközépiskola kiadásában, TÉGLÁS János szerkesztésében. 

95 GELLÉRT, Kortársaim, i. m., 221-222; Uő., Egy író élete, i. m., II, 635-636; DEVECSERI Gábor, Lágymá
nyosi istenek, Bp., Magvető, 1979, 691-692. 

96 Török Sophie-nak: 1941. május 1., május 10-17, május 21-24.; Gellért Oszkárnak: 1941. május 2-7.; Basch 
Lórántnak: 1941. május 18-20. Babits Mihály beszélgetőfüzetei, kiad. BÉLI A György, Bp., Szépirodalmi, 
1980, II, 310, 318-319, 338, 362. 

97 Corvina, 1941. április 26., május 3. 
98 Corvina, 1941. július 14. 
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tudjuk ), s ezek kötve is, fűzve is előfordultak, feltételezhető, hogy a fogyásnak megfele
lően nyomtatták az új példányokat impresszum változtatás nélkül vagy kötötték be a 
krúdában lévő szöveget; talán ez is oka lehet az eltérő kötésnek. 

Noha a Babits emlékkönyv nem tartozik Babits Mihály alkotásai közé, de keletkezése 
oly szoros kapcsolatban van vele s a kiadó életével, hogy tárgyalása itt célszerű. 

Mivel szerkesztője halálával a Nyugat mint folyóirat megszűnt, a nevével jelzett kiadó 
azonban nem, ezért Illyés Gyula vállalkozott arra, hogy az eredetileg folyóiratba szánt 
emlékezésekből egy kötetet szerkesszen. „Erdélyi József, Darvas József, Szabó Pál, 
Nagy Lajos és Veres Péter kivételével mindenki írt az Emlékkönyvbe, akit mélyebb 
rokonszenv fűzött Babitshoz. Az Amerikában élő Lengyel Menyhérttől és Lesznai Annától 
nem kérhettünk kéziratot". * Azt az írást, amit Móricz Zsigmond küldött, nem találták 
megfelelőnek a szerkesztők, ezért a Nyugat 1924-es évfolyamában már közreadott emlé
kezést hozták újból, kiegészítve Móricz Zsigmond néhány sorával. 

Az emlékkönyv szerzői között lett volna Somlyó György is Babits Mihály sírjára című 
versével, de a kéziratot Illyés Gyula megjegyzésével Gellért Oszkár visszaadta neki, 
mondván, hogy „nagyon sajnálja", de az „arányszám" már így is rosszabb a kelleténél, és 
egyébként is Somlyó György a legfiatalabb. Illyés Gyula Füst Milánt is felkérte 
közreműködésre, ő azonban dacára annak, hogy Babitscsal kölcsönösen becsülték egymást, 
nem küldött írást. Németh László viszont teljesítette a szerkesztő kérését a maga sajátos 
módján: a halottnak nyújtott kézfogás helyett, tisztelegve előtte. 

99 Corvina, 1943. június 11., november 18., 1947. november 21. 
100 GELLÉRT, Kortársaim, i. m., 224. 
101 GELLÉRT, Egy író élete, i. m., II, 642. 
102 Móricz Virág a következőket írta erről: „Akkor halt meg Babits Mihály. Halálával megszűnt a Nyugat, és 

Magyar Csillag címmel új folyóirat indult, Illyés Gyula főszerkesztésével. Emlékezést kért apámtól, de amit 
kapott, azt nem közölte, és az a Kelet Népe augusztus 15-i számában jelent meg: Babits Mihállyal a 
Garda-tónál. A Babits fiai, hívei tiszteletlen és csúfolkodó írásnak találták - mások szerint (szerintem is) 
egyenrangú mű a Barbárok-ka\ [...] egy kis tárcát írt a Magyar Csillagnak (a Babits-nekrológ helyett)" 
(MÓRICZ Virág, Tíz év, Bp., Szépirodalmi, 1981, II, 425-426). - Ezzel az emlékezéssel szemben a tények 
mást mutatnak. Babits Mihály halála után Illyés Gyula felkérésére Móricz Zsigmond Az újak című írást küldte 
el, mely sem témájánál, sem megfogalmazásánál fogva nem volt az alkalomhoz illő (Illyés szeptember 20-án 
írta meg Móricznak, hogy „Az Emlékkönyv számára először adott kis írásodat (»Az újak« címűt) - ahogy 
megbeszéltük - a Magyar Csillagban adjuk közre" (RÁDICS Károly, Móricz Zsigmond levelesládája, Bp., 
Püski, 1993, 155). Miután ezt Illyés az emlékkönyv számára nem fogadta el, kellett volna a fenti beszámoló 
értelmében megírni a Garda-tavi találkozást megörökítő emlékezést. Babits Mihály augusztus 4-én éjjel halt 
meg. Ha figyelembe vesszük, hogy két visszautasított írásról van szó (az emlékkönyvbe került néhány sort 
ugyanis augusztus 15-e után is megírhatta, hiszen az csak októberben jelent meg), amelyekkel az elkészülé
sükön túl a következőknek kellett történni: eljuttatni a Magyar Csillaghoz, ott elolvasni, összevetni a már 
megérkezett anyaggal, dönteni a visszautasításról, visszajuttatni a szerzőnek és másik írást kérni - bizony 
Móricz Zsigmondnak ugyancsak igyekeznie kellett, ha komolyan vehetjük lánya emlékezését, hiszen az 
augusztus 15-i Kelet Népében valóban olvasható ez a hosszú, hatásos és kiforrt, bár meglehetősen értetlen 
írás. 

103 SOMLYÓ György, Strófák egy gyermekszerelemről = Vallomások a Nyugatról, s. a. r. RÓNAY László, Bp., 
PIM-NPI, 1971, 154. 

104 Petrányi Ilona az okot Illyés Gyulában mint szerkesztőben látja, akinek az első zsidótörvényre való reagálása 
sokakban - elsősorban természetesen az érintettekben - megütközést keltett. Lásd PETRÁNYI Ilona, Illyés 
Gyula és Füst Milán = „Költőjelelj!", szerk. TASI József, Bp., PIM, 1993, 161-167. 

105 Az írást kísérő három, Illyés Gyulának szóló Németh László-levél kelte: Budapest, 1941. augusztus 25., 
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Míg a kéziratok megérkeztek, az is kiderült, hogy megváltozott névvel ugyan, de 
lényeges változtatás nélkül a folyóirat továbbra is megjelenhet. A Magyar Csillag első 
számával egyszerre a kötet is elkészült, októberben már hirdették is. A megjelenés pontos 
dátuma október 17.; a nyomdából aznap, esetleg egy nappal korábban kerülhetett ki. 
Novemberben elküldték a folyóirat előfizetőinek az elmaradt számok helyett, ez is Gellért 

107 108 
Oszkár ötlete volt. A kötet visszhangjáról Illyés Gyula tudósított. 

A háború alatti és utáni árváltozásokból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 
példányok igen lassan találtak csak olvasókra. 

Az emlékkönyvnek 1983-ban hasonmás kiadása, pontosabban válogatása is megjelent, 
az eredetinél kisebb méretben. 

A Nyugat megszűnése után már csak a kiadó őrizte a régi nevet, de a Magyar Csillag 
megjelentetése mellett ugyanúgy gondozott könyveket is, amíg lehetőség volt rá, mint a 
korábbi években. 

A Magyar Csillag 1941. októberi száma Babits Mihály hátrahagyott verseiből, a novem
beri pedig a töredékekből közölt egy csokorra valót. Gellért Oszkár november 11-én 
megállapodott Török Sophie-val, hogy a nyomtatásban még meg nem jelent és a kötetekbe 
fel nem vett versek kiadási jogát a Nyugat kiadónak átengedi, miután erre az Athenaeumtól 
is megkapta az engedélyt. A készülő összeállítás sajtó alá rendezőjeként Török Sophie neve 
szerepelt, a kézirat átadási határideje 1942. február elseje volt, címül a Babits Mihály 
hátrahagyott versei formulát választották, s első kiadásul 3000 példány megjelentetését 
tervezték. November 19-én azonban már módosították a fentieket: a megjelenés idejét 
előrehozták decemberre, nem esett szó a sajtó alá rendező személyéről, kétezerre csökken
tették az első kiadás példányszámát s a tiszteletdíjat még december 15-e előtt biztosította 
a kiadó Török Sophie-nak. 

augusztus 28., augusztus 30. Németh László élete levelekben 1914-1948, szerk. NÉMETH Ágnes, Bp., 
Szépirodalmi, 1993, 379-380. 

106 Török Sophie 194 l-es naptárában október 17-én ezt irta be: „Gyuszi. Elhozta az Emlékkönyvet." OSZK Kt., 
Fond III/2.364. 

107 GELLÉRT, Egy író élete, i. m., II, 644. Mivel az emlékkönyv 2000 példányban jelent meg, s a könyvkeres
kedők is árusították, ebből következtetni lehet a Nyugat előfizetőinek számára is. 

108 ILLYÉS Gyula, Babits szemébe nézni, Tiszatáj, 1963/11, 1. 
109 Corvina, 1943. november 18., 1947. november 28. 
110 A TÉGLÁS János szerkesztette könyvecske címe: Szemelvények a Babits Emlékkönyvből, s a Nyomdaipari 

Szakközépiskola kiadásában jelent meg. Az emlékezések közül Márai Sándorét, Szentimrei Jenőét, Szabó 
Zoltánét és Csécsi Imréét nem, Káldor Györgyét pedig kihagyásokkal közölte. 

111 A Nyugat Kiadó és Irodalmi Rt. -Nagys. Babits Mihályné úrnőnek, Budapest, 1941. november 11. OSZK 
Kt, Fond 111/962/1. 

Mai napon megállapodtunk abban, hogy Ön Babits Mihály nyomtatásban még meg nem jelent, továbbá 
eddig köteteibe fel nem vett verseinek kiadási jogát a Nyugat Kiadó és Irodalmi RT-nek átengedi, - miután 
erre nézve az Athenaeumtól szabad kezet kapott. A könyvet Ön rendezi sajtó alá s a kéziratot legkésőbb 1942 
február l-ig adja át nekünk. Tiszteletdíjul minden egyes példány fűzött bolti árának 10 %-a illeti meg. 
A könyv első kiadása legalább 3.000 példányban nyomtatandó. 

Kiváló tisztelettel: Gellért Oszkár. 
112 Nyugat Kiadó és Irodalmi Rt. -Ngs Babits Mihályné úrhölgynek, Budapest, 1941. november 19. OSZK Kt., 

Fond III/2.217/4. 
Megállapodtunk abban, hogy Babits Mihály hátrahagyott verseit még a f. év december havában kiadjuk. 

A könyv első kiadása 2.000 pld-ban jelenik meg. Tiszteletdíjul minden egyes példány fűzött bolti árának 
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A módosítás okait csak sejteni lehet. Babits Mihály halála után Török Sophie és Illyés 
Gyula kapcsolata megromlott. Ennek itt nem részletezhető legfőbb oka az volt, hogy a 
Magyar Csillag szerkesztési koncepciójában az özvegy és az utód elképzelése nem egyezett. 
Őriz evvel kapcsolatban a Nemzeti Könyvtár kézirattára egy feljegyzést,113 de Török 
Sophie írt erről anyósának is. Erre utal az az ingerültség, ahogyan a Magyar Csillagban 
megjelentetett, Balogh József kommentárjával ellátott, Babits Mihály által írt leveleket 
fogadta. Elképzelhető tehát, s a megbecsülés lazulásának tudható be, hogy a végleges 
sajtó alá rendező Illyés Gyula lett. De az is meglehet, hogy Török Sophie-nak, miután férje 
halálával teljesen kereset nélkül maradt, gyorsan pénzre volt szüksége Ildikó és önmaga 
ellátásához, emiatt szerepelt a második megállapodáson a december közepi fizetés. A vá
logatást azonban nem tudta/nem merte/nem akarta ilyen gyorsan elvégezni, ezért léphetett 
a helyébe Illyés. De akár így, akár úgy történt, a szituáció nyilván nem a kialakult helyzet 
javulásának irányába mutatott. Mindenesetre a Magyar Csillag decemberi számaiban azt 
olvashatjuk, hogy 1942. első és második negyedévi illetményköteteként fog megjelenni a 
gyűjtemény. Mivel pedig a második számban is ez áll, azt valószínűsíthetjük, hogy a 
tényleges megjelenésre december második felében került sor. 

Kritikát a Magyar Csillag 1942. januári számába Rédey Tivadar írt Magányos tornyok, 
csonka várfalak címmel. 

A 2000 példányból még hat év múlva is léteztek eladatlanok. 
A költő verseinek 1945 utáni gyűjteményes kiadásaiból hiányoztak az e kötetben közölt 

Áldás a magyarra és az Erdély című versek. Csak a Kelevéz Ágnes szerkesztette kötetbe 
került vissza minden korábban kihagyott vers. 

Az utolsó mű, mely Babits Mihály alkotásai közül a Nyugat kiadó gondozásában jelent 
meg, A második ének című mesejáték volt. Ennek csupán harmadik része látott nyomda
festéket korábban, ez a Nyugat 191 l-es évfolyamának második kötetében olvasható. írója 
ezután félretette. Csak halála után, a hagyaték első felmérésekor (amire elsősorban azért 

megfelelően 44 fillért, azaz negyvennégy fillért fizetünk az Ön kezéhez. A 880 P-t, azaz nyolcszáznyolcvan 
pengőt még december 15-e előtt bocsájtjuk rendelkezésére. 

Kiváló tisztelettel: Gellért Oszkár. 
113 OSZK Kt, Fond III/2.000. 
114 Babits Mihályné Török Sophie - Babits Mihályné Kelemen Aurórának, Budapest, 1943. április 18. u. 

A Babits család levelezése, szerk. BUDA Attila, Bp., Universitas, 1996, 491^92. 
115 BALOGH József Amor sanctus című írását, melyben a Babits Mihálynak küldött s tőle kapott levelek is 

olvashatók, a Magyar Csillag 1943. január elsejei száma közölte. A február elsejei számban pedig Török 
Sophie válaszát olvashatjuk Babits Mihályné levele címmel. Tekintettel arra, hogy Török Sophie sohasem 
szerette ezt a megszólítást, a formulát az elidegenedés/elidegenítés egyik jeleként kell értékelnünk. Ez volt 
egyébként a lapban Török Sophie utolsó írása. Nézeteltérésükre egyébként Illyés Gyula is utalt 1946. február 
25-én Budapesten kelt soraiban: „Örülnék, ha elmúlnának a félreértések, amelyek az utóbbi években 
elválasztottak bennünket; őszintén sajnálom őket." Babits Mihály és Illyés Gyula levelezése, összeáll. 
TAKÁCS Mária, Szekszárd, Tolna Megyei Könyvtár, 1992, 82. 

116 Corvina, 1943. november 18., 1947. november 28. 
117 BABITS Mihály Összegyűjtött versei, kiad. KELEVÉZ Ágnes, Bp., Századvég Kiadó, 1993. A kötet végén 

található utószó összefoglalja a korábbi kiadásokat és csonkításokat is. 
118 Török Sophie-nak a kötethez csatolt írásában az áll, hogy Babits Mihály később, a Hadjárat a Semmibe című 

költeménnyel együtt akarta kiadni. Vö. RÁBA György, Babits Mihály költészete 1903-1920, Bp., Szépiro
dalmi, 1981,388-389. 
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került sor, mert Török Sophie életrajzot tervezett Babits Mihályról) került újra elő az 
elkészült verses mese. Török Sophie 1942. március 21-én már a nyomásról számolt be,119 

a kötet a Magyar Csillag áprilisi számában a tavaszi és a könyvnapi újdonságok között 
szerepelt. Ebben a számban olvashatók a könyvhöz készült emlékező sorok is. Az előfizetők 
illetménykötetként májusban kapták meg, e hó közepén már elhagyta a nyomdát. Kritikát 
Sőtér István írt róla a Magyar Csillag augusztusi számában. A kötet példányai hosszabb 
ideig könyvkereskedői forgalomban maradtak. 

1944-ben a Hungária Nyomda épületét, melyben a Nyugat kiadó is raktárral s néhány 
szobával rendelkezett, bombatalálat érte, s a teljes krúdában álló könyvanyag megsemmi
sült. Tetézte a nehézségeket a politikai változásokat követő gazdasági kényszerintézkedések 
sora. A Nyugat kiadó eleinte a Hungária Nyomda mellett maradva, majd a Révai kiadóba 
olvadva igyekezett fennmaradni, de az 1949-es államosítás megpecsételte sorsát. Megszű
nése talán fel sem tűnt a nagy átalakulásban. Török Sophie ekkor már nem vett részt az 
irodalmi életben, Gellért Oszkár, Illés Endre, Illyés Gyula, Keresztury Dezső pedig másfelé 
elkötelezve, másfelé tájékozódtak. Azok a fiatalok viszont, akik a Babits Mihály nevével 
fémjelezhető hagyományt folytatták és képviselték, 1949-ben már nem voltak olyan 
helyzetben, hogy tiltakozó szót ejthettek volna. 

A Nyugat kiadó által megjelentetett Babits-művek kronológiája 

Levelek Iris koszorújából. (Versek.) Bp., 1909, 94 [2] 1. (Jókai Nyomda). 
Herceg, hátha megjön átél is! (Versek.) [Bp.], 1911, 104 [2] 1. (Világosság Nyomda). 
Két kritika. (Az előszót írta —.) [Bp., 1911], 66 [1] 1. (Világosság Nyomda) /Nyugat 

Könyvtár 18. sz./. 
Levelek Iris koszorújából. (Versek, 2. kiad.) [Bp., 1914], 94 [2] 1. (Nyugat Nyomda). 
Recitativ. (Versek.) [Bp., 1916.], 131 [3] 1. (Nyugat Nyomda). 
Irodalmi problémák. (Tanulmányok, az előszót és a jegyzeteket írta—.) Bp., 1917,285 

[1] 1. (Pallas Rt. Nyomdája). 
Herceg, hátha megjön a tél is! (Versek, 2. kiad.) [Bp.], 1918, 104 [2] 1. (Pallas Rt. 

Nyomdája). 
Versenyt az esztendőkkel! (Versek.) [Bp.], 1933, 128 1. (Révai Irodalmi Intézet Rt. 

Nyomdája) /Nyugat-könyvek/. 
Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom. (Regény, az utószót írta—.) [Bp., 1933], 362 

[1] 1. (Viktória Nyomda) /Nyugat-könyvek/. 
Az európai irodalom története. [1. köt.] [Bp., 1934], 355 1. (Elek Nyomda szedése, 

Fővárosi Nyomda Vállalat Rt. nyomása). 
Az európai irodalom története. [1. köt., 2. kiad.] [Bp., 1935], 355. 1. (Elek Nyomda). 
Az európai irodalom története 1760-1925. [Bp., 1935], 352 1. (Elek Nyomda). 

119 Babits Mihályné Török Sophie-Babits Mihályné Kelemen Aurórának, Budapest, 1942. március21. A Babits 
család levelezése, i. m., 483-486. 

120 Babits Mihályné Török Sophie - Babits Mihályné Kelemen Aurórának, Budapest, 1942. május 7. Uo., 
487^88. 

121 Corvina, 1943. november 18., 1947. november 28. 
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Az európai irodalom története. (Átdolgozott, bővített, végleges kiadás.) Bp., [1936], 
728 1. (Elek Nyomda). 

Keresztülkasul az életemen. (Emlékezések, az előszót írta — . Az utószót írta Török 
Sophie.) Bp., [1939], 199 [1] 1. (Hungária Nyomda). 

Jónás könyve. (Elbeszélő költemény.) [Bp., 1939], 40 1. (Hungária Nyomda). 
Jónás könyve. (Elbeszélő költemény, 2. kiad.) [Bp., 1941], 40 1. (Hungária Nyomda). 
írók két háború közt. (Tanulmányok, az előszót és a jegyzeteket írta —.) [Bp., 1941], 

287 1. (Hungária Nyomda). 
írók két háború közt. (Tanulmányok, az előszót és a jegyzeteket írta - -. 2. kiad.) [Bp., 

1941], 287 1. (Hungária Nyomda). 
Babits emlékkönyv. (Szerk. Illyés Gyula, bibi. Sárkány Oszkár.) [Bp., 1941], 311 1. 

(Hungária Nyomda). 
Hátrahagyott versei. (S. a. r. és bev. Illyés Gyula.) [Bp., 1941], 541. (Hungária Nyomda). 
A második ének. (Mesedráma, az előszót írta Török Sophie.) [Bp.], 1942, 103 1. 

(Hungária Nyomda). 
Az európai irodalom története. [3. kiad., 12-17000. példány.] [Bp., 1943], 728 1. 

(Hungária Nyomda). 
Az európai irodalom története. [4. kiad., 18000. példány.] [Bp., 1943], 728 1. (Hungária 

Nyomda). 
Az európai irodalom története. [5. kiad., 19-22000. példány.] [Bp., 1946], 728 1. 

(Hungária Nyomda). 
Jónás könyve. (Elbeszélő költemény, 3. kiad.) [Bp., 1947], 401. (Révai Irodalmi Intézete 

Nyomdája). 
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