
SIPOS LAJOS 

A BABITS-LEVELEZÉSRŐL 

1. Babits Mihály levelezése közel 10 000 tételt jelent. Ebből kb. 1250 a költő saját kezű 
irata, 8000-nél több azoknak a híradásoknak a száma, melyek Babitshoz szólnak (ezek jó 
egyharmada válaszlevél), több tucatra tehető értesítésmennyiség származik Török Sophie-
tól, aki a Halálfiai írásakor és a költő betegsége idején Babits gondolatait javaslatait, érveit 
tolmácsolta, 1340 családi levél az 1858 és 1945 közötti időből: a költő déd- és nagyszü
leinek időszakából meg az utána következő periódusból, olyan iratok, melyek révén 
(felhasználva természetesen más dokumentumokat is) rekonstruálni lehetett a Babits család 
kommunikációs és életviteli szokásait, szellemi és társadalmi értékrendjét, össze lehetett 
állítani a család históriáját, meg lehetett rajzolni a leszármazási táblát, korrigálni lehetett a 
családfa néhány hibás adatát. 

Óriási anyag ez. Terjedelemben Goethe és Schiller, Thomas Mann, Stefan Zweig, 
Kazinczy Ferenc és Arany János levelezéséhez hasonlítható. Gondolatilag azonban ez a 
levéltömeg gazdagabb anyagot kínál amazoknál. Mivel a levélírók vagy a címzettek között 
ott van a Babits-rokonság, ott van Kiss József, Ady Endre, Juhász Gyula, Kosztolányi 
Dezső, Móricz Zsigmond, Kassák Lajos, Karinthy Frigyes, Szabó Dezső, József Attila, 
Radnóti Miklós, Berda József, Bartalis János, Tamási Áron, Illyés Gyula, Vas István, 
Weöres Sándor, Bálint György (hogy mutatóban essék csak szó néhányról), meg Beöthy 
Zsolt, Rákosi Jenő, Tormay Cecil, Surányi Miklós, Herczeg Ferenc, valamint Szabó Ervin, 
Jászi Oszkár, Szamuely Tiborné, Kornfeld Móric, Weiss Manfréd, Zadravetz püspök, 
Bethlen István, Szilasi Vilmos, Buday Dezső, Lukács György, Hóman Bálint, Szekfű 
Gyula, a Baumgarten-díj révén pedig költők, írók, dilettánsok sora, ezért ebből az irattö
megből kitetszik a 20. század társadalomtörténete: az a változás, amely a literátus várme
gyei hivatalnokokat elválasztotta a polgári-értelmiségi pályán boldoguló utódoktól, a 
kiegyezés körüli idők emberét az első világháború, a forradalmak és a kezdődő második 
világégés emberétől. A levélanyag ugyanakkor végigkíséri az irodalomtörténeti korszak-

1 A Babits Mihály kéziratai és levelezése, I-IV. (összeáll. CSÉVE Anna, KELEVÉZ Ágnes, MELCZER Tibor, 
NEMESKÉRI Erika, PAPP Mária, Bp., Argumentum Kiadó-Petőfi Irodalmi Múzeum, 1993) 7991 iratot vett 
fel „Babits Mihály levelei" közé. Az egyéb dokumentumok között ugyanakkor szerepeltet olyan szövegeket 
(például a költő kérvényét Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, a Magyar Királyi 
Államrendőrség főkapitányának idézését, Babits házassági diszpenzációt kérő sorait, a miniszterhez benyúj
tott, családi pótlékot kérő írást, az esztergomi házzal és a Baumgarten Alapítvánnyal kapcsolatos híradásokat 
és más hasonló iratokat), amelyek külső formájukat és a közölt információk jellegét tekintve is (tágabb 
értelemben) mindenképpen levélnek minősíthetők. Ezekkel az iratokkal, az azóta előkerült levelekkel és a 
családi anyaggal együtt jelent közel 10 000 dokumentumot a levelezés. 

2 A Babits család levelezése, szerk. BUDA Attila, Bp., Universitas Kiadó, 1996. 
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változásokat is. A legrégibb írói-költői levelek (például Kozma Andor, Rákosi Jenő és 
mások küldeményei) stílustani és gondolati szempontból a népnemzeti iskolát reprezentál
ják; a Kiss József érdeklődését mutató kártyák A Hét körét idézik; Mohácsi Jenő, György 
Oszkár, majd Juhász és Kosztolányi híradásai A Holnap, a Nyugat és az új irodalom 
szerveződését mutatják; A Tett és a Ma körébe tartozó iratok a magyar avantgárd doku
mentumai; az utána való levelek a neofolklór, az új tárgyiasság, az új klasszicizmus, a 
posztavantgárd kibontakozását, alakulását, módosulását kísérő iratok. 

Ez a hatalmas levéltömeg nem egy esetben értelmezi, kiegészíti, magyarázza a kor és 
Babits viszonyrendszerét, számtalan alkalommal fontos befogadástörténeti információt ad, 
felvillantja a költő esztétikai gondolkodásának alakulását. 

2. A Babits-levelezés darabjai egy szokás meglétét, továbbélését, módosulását is mutatják. 
A 19. század elején-közepén a családi levél még az élet fontos része és eseménye volt. 

Illett tudni szép levelet írni, akárcsak Madame Sévignének a 17. században meg Mikes 
Kelemennek a következő század elején. Ezeket az iratokat aztán megőrizték, a következő 
generációkra hagyományozták, a levelekben rögzített történések így nem merültek feledésbe. 

Babitsék is vigyázták a szép és fontos iratokat. Eltették például az 1858 novemberében 
kelt Kelemen József-féle tudósítást, melyben Kelemen Mihály kapott megszívlelendő 
tanácsokat a pályaválasztáshoz, meg Kelemen Ákos levelét 1871-ből Kelemen Aurórának 
a „borotváltképű tót emberek"-kel teli vásárról, meg Horváth Károly 1883-ból való 
tudósítását a költő édesapjának a névnapi jókívánságokkal. A családi legendárium meg 
éppenséggel megőrizte a tényt: a költő születése előtti este a várandós édesanya olyan 
„gyönyörű" levelet írt a barátnőjéhez, aminek - vélték - része volt abban, hogy az újszülött 
az irodalomba került. „Akinek a születése előtt pár órával az édesanyja ilyen levelet 
fogalmaz - idézte Babits maga is a sokat hallott történetet 1939-ben - , abból nyilván csak 
költő lehet."4 

A pesti egyetemre került, irodalmi pályára készülő fiatalember a levélírás szokását 
műfajtörténeti lehetőségként is megélte. Nem csak azzal volt ugyanis tisztában, hogy az 
egyetemista társakkal váltott leveleket meg kell őrizni, ezek ugyanis (amint erre Kosztolá
nyi 1904-ben már figyelmeztette is) törekvéseik dokumentációjának számíthatnak majd, 
de azt is tudta, hogy a levél befogadhat értekezésszerü meditációkat, amint azt Jean Louis 
Guez de Balzac 1624-ben kiadott levelei tanúsítják; fontos információkat jelenthet bárme
lyikük alkotásmódjáról, ahogyan azt James Boswell megtapasztalta Samuel Johnson ese
tében a 18. században; a levél ugyanakkor - tudhatta Gustave Flaubert példáján - megő
rizhet műfajtörténeti, esztétikai, alkotáslélektani fejtegetéseket is. 

3. A Babitsnak küldött levelekből és az ezekre érkezett válaszokból pontosabb képet 
kaphatunk a költő pályájának külső történéseiről, a költő indítékairól, döntéseit meghatá
rozó értékpreferenciákról, a század irodalmi kezdeményezéseiről, a folyóiratokról, írói 
csoportokról, mozgalmakról, szándékokról. 

Nyilvánvaló például ezekből, hogy Babits már az Új versek megjelenése, tehát 1906 
februárja előtt modern költőnek számított. Először csak aNégyesy-féle stílusgyakorlatokon 

3 A Babits család levelezése, i. m., 81, 93, 102. 
4 BABITS Mihály, Keresztül-kasul az életemen, szerk., kiad. TÉGLÁS János, Bp., Zrínyi Nyomda, 1993, 10. 
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volt „star" és „primadonna", amint erről 1904. november 17-én Kosztolányinak írt; 
1905-ben a budapesti egyetemisták tágabb körében volt modern költő, Mohácsi Jenő 
lapjában, a Tűzben megjelent Nietzsche-fordításával és a szerkesztőknek felolvasott ver
seivel. 1905 legvégén, 1906 legelején már a barátok barátai is így tekintették. így 
vélekedtek a szabadkaiak, köztük Csáth Géza is (ezért aposztrofálta Babitsot Kosztolányi 
augusztus 18-a után kelt levelében „nemes fajunk megtestesült genialitásá"-nak, „Petőfi 
unokájá"-nak, „egy kölyök Arany"-nak). így számoltak vele Juhász Gyula szegedi barátai, 
így a debreceni Oláh Gábor révén a Bokréta című kötet költői, meg a Babitscsal ekkor is, 
később is rivalizáló Balázs Béla és a majdani Renaissance-kör tagjai is. Mindezeket a 
véleményeket foglalhatta össze Kosztolányi az Új versek szenzációját követő évben, 1907 
decemberében: „Budapesten irántad óriási az érdeklődés. Kézirataid kézről kézre forog
nak." Csak ez a korábbra tehető recepció magyarázza meg A Holnap antológiát, a Nyugat 
folyóiratban megjelent 1908. végi verseket és a Levelek Iris koszorújából című kötetet 
kísérő elismerést és dühödt elutasítást. Ez utóbbira, a modern Adyt és a modern Babitsot 
egyszerre elvető gesztusra lehet következtetni a Reviczky-életrajzot megíró Paulovics 
István 1911. áprilisi leveléből. „Amit Önök [azaz Ady és Babits] produkálnak, nem 
költészet; beteg agynak beteg szüleményei [...] az idők az Önök reklamizált költészetét 
[...] kellő értékre, a nullára fogják alászállítani. S csodálkozni fognak az utódok, hogy 
hogyan tudott a magyar (?) olvasóközönség egykor annyira eltévelyedni, ízlésben annyira 
degenerálódni, hogy az Önök verseit szeresse, az Önök irányát s tobzódását megtűrje." 

A külső történések pontosabb számbavételét segíthetik az 1923-as levelek, híradások, 
feljegyzések is. 

A szemlélő számára a Nyugat környékén minden rendjén valónak tűnik ekkor: a folyóirat 
elleni támadások már elmaradtak, az Osvátot, Babitsot, Móriczot, Ignotust köszöntő ünnepi 
számok újból a modern magyar irodalom kezdeteire, az azóta eltelt időre irányítják a 
figyelmet. Babits maga is részt vesz az ünneplésben. Ignotusról - betegségére hivatkozva 
-rövid köszöntőt ír, Móriczot A gyémántszóró asszony című verssel ünnepli. Osvátról 1923. 
május 27-én a Vígszínházban Emlékezés címmel mondja el a maga laudációját, az ünnep
séget követően a Royal Étteremben tartott banketten pedig egy rövid beszéd kíséretében ő 
adja át az ünnepeltnek Beck Ö. Fülöp plakettjét. E mindössze 16 soros szöveg utolsó 
mondata így hangzott: „Fogadd szívesen, s gondolj szeretettel és megbocsátással reánk is, 
régi, s annyiszor hálátlan munkatársaidra!" A záró formula csak részben volt retorikai 
fordulat. A „szerkesztők szerkesztője" (ahogyan Tersánszky nevezte Osvátot) és Babits 
között ugyanis a viszony semmiképpen nem volt felhőtlen. 1920-tól, akkortól tehát, amikor 
a Nyugatot közösen szerkesztették, fokozatosan erősödtek köztük az ellentétek. A költő 
maga a mindennapi munkába nem szólt bele, a kéziratok fölötti teljhatalmat átengedte 
társának. Osvát azonban az ő írásait is ugyanúgy „szerkesztette", mint a kezdőkét, azaz 
mondatokat hagyatott ki, néha szószerkezeteket változtattatott meg. 1923. március 12-én, 
a Gragger Róbert összeállításában, Berlinben megjelent magyar költészeti antológia kap
csán sokkal tovább ment. Azt kívánta Babitstól, hogy recenziójában tegyen különbséget 

5 MOHÁCSI Jenő, Első megjelenése Budapesten: Babits Mihály és a Tűz - Babits emlékkönyv, szerk. ILLYÉS 
Gyula, Bp., é. n. (1941), 160-162. 
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Juhász Gyula és Gellért Oszkár pályakezdése között, „megmagyarázva", mit jelentett akár 
néhány hónapnyi eltérés is. A nagyon érzékeny Babits ezt a fajta kiigazítást már nem 
hagyhatta szó nélkül. Még aznap válaszolt Osvátnak. „Te éveken át, míg együtt szerkesz
tettük a Nyugatot - írta szerkesztőtársának - , velem nem természetes és őszinte, hanem, 
hogy úgy mondjam, politikus attitűdöt foglaltál el, amely szavaidnak értékét nagyon 
csökkenti. Sohasem éreztem, hogy ugyanazt gondolod, amit mondasz. Mikor ezt a szer
kesztést veled elvállaltam, két dolgot kötöttem ki: először bizonyos vétó jogot (előre 
megjegyezve, hogy nem esztétikai szempontokból kívánom gyakorolni); s aztán azt ajogot, 
hogy egyes közlemény eket a Nyugatban én is elhelyezhessek. Mindkét jogot a legnagyobb 
liberalizmussal, s irántad való teljes tisztelettel kezeltem és a vétó joggal, annyira emlék
szem, egyetlen egyszer sem éltem, s a másikat is csak ritkán, kivételes esetekben gyakorol
tam. De valahányszor gyakoroltam, Te majdnem mindig nehézséget támasztottál [...] s 
miután energiáimat a munkámra kell fenntartanom, nem vállalhatom ezeket az örökös 

ft kicsinyes súrlódásokat". A májusi Osvát-ünnepségre ez a feszültség nem múlt el. Babits 
és Babitsné Jászai Marinak írott közös leveléből tudható: a Vígszínházban a költő olyan 
idegállapotban volt, hogy felesége semmiképpen nem hagyhatta magára. 

Az Osváttal való erősödő ellentétek közben, 1922 végén Babits - Tormay Cecil 
közvetítésével - figyelemre méltó ajánlatot kapott Klebelsberg Kunótól: egy újonnan 
indítandó folyóirat, a Napkelet főszerkesztőségére kérték fel. A folyóiratnak az éppen csak 
hivatalba lépett kultuszminiszter fontos szerepet szánt nagyvonalú terveiben. A közoktatás 
modernizálásával, a tanyai iskolák rendszerének kiépítésével, a Collegium Hungaricumok 
megszervezésével, a polgári értékrend tudatosításával párhuzamosan, a „müveit és jómódú 
nemzet" megteremtésében (a majdani „neonacionalizmus" programjában) kívánta volna a 
folyóirattal mozgósítani a szellem és a tudás fegyvereit. Babits akkor is, később is 
elhárította a meg-megújuló invitációt. Nyilvánvaló volt ugyanis számára, hogy egy 
,,konzervatív"-nak tervezett irodalmi szemle, bármilyen színvonalas legyen is, csak „a 
Nyugat ellensúlyozására indul"-hat, amint ezt a hercegprímásnak küldött bizalmas minisz
teri levél rögzítette is. 

4. Babits Mihály levelezésében minden kétséget kizáróan azok a levelek a legfontosab
bak, amelyeket maga a költő írt. Ezek között is vannak egyszerű közlések az élet aprósá
gairól, az elvégzendő feladatokról (akárcsak Berzsenyi Dániel iratanyagában); vannak 

6 A levélről a PIM kézirattára ,,Másolat"-ot őriz. Babits levélírói szokása szerint ilyen akkor készült (például 
1919 őszén, a Szabó Dezső-féle irodalmi társaság kapcsán), amikor a költő többeknek szánta az iratot. 

7 Babits és Osvát viszonyához: KENYERES Zoltán, A ,, Nyugat" története rövid előadásokban, Új írás, 1989. 
február, 3-26; FRÁTER Zoltán, Osvát Ernő élete és halála, Bp., Magvető Kiadó, 1987,174-179; OsvátErnő 
a kortársak között, szerk. KŐSZEG Ferenc, MÁRVÁNYI Judit, Bp., Gondolat, 1985. 

8 Vö. KLEBELSBERG Kunó Beszédei, cikkei és törvényjavaslatai, 1919-1926, Bp., 1927. 
9 Tormay Cecil, aki végül a folyóirat főszerkesztője lett, 1929. április 24-i levelében így ír erről Török 

Sophie-nak: „Mondja meg [férjének], hogy a kérés, mellyel [1922-ben] fordultam Hozzá, élőn él ma is és 
várja az ő válaszát. Mikor a Napkeletet elgondoltam, első gondolatom feléje fordult. Mondja meg neki, hogy 
az a folyóirat, melynek Török Sophie a munkatársa, hazavárja öt és én nem érzem beteljesültnek a küldetést, 
melyet vállaltam, mindaddig, amig ő nem jön közénk, akik az ő olvasói vagyunk." 

10 Idézi: CSURDI Sándor, FENYŐ István, MÁRKUS László, MUCSI Ferenc, A magyar sajtó története, Bp., 
Tankönyvkiadó, 1977, 160. 
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kiadóknak küldött elszámolások, sürgetések (pontosan úgy, mint Ady Endre levelei 
között); akad olyan, különben kevésbé fontos beszámoló is, ilyen az 1908. augusztus 26-a 
előtti időjelzésü, amelyiknek egy mondata egy vers kiindulási pontja lett (akárcsak a 
Petőfi-Arany-levelezésből közismert példa), ez a vers az Itália. 

A levelek jelentős része azonban „a legmagasabb irodalom breviáriuma" - amint Albert 
Thibaudet mondta a Bovaryné megírásán dolgozó Flaubert leveleiről. Ezek a híradások 
fontos információkat adnak a költői-írói gondolkodás alakulásáról, a belső történésekről. 

Erről tudósít az 1910 és 1942 között Szilasi Vilmossal folytatott levelezés. Ez a 138 
szöveg a maga udvarias, érdeklődő kezdeteivel, a rokonszenv fokozódó kinyilvánításával, 
a teljes kitárulkozással, a történelem által kikényszerített elválással, a kapcsolatok újrafel-
vételével, a legbenső gondolatok cseréjével, a halál utáni feltételezett jelenlét transzcendens 
távlataival egyszerre hasonlítható Goethe és Schiller, Franz Kafka és Brod, más vonatko
zásban Vágó Márta és József Attila levélváltásához. Teljes műalkotás ez a levélegyüttes, a 
maga (elemzésre váró) visszatéréseivel, ismétlődéseivel, elhallgatásaival, hiátusaival. 

A belső történés szempontjából különös érdeklődésre tarthat számot az egész Babits-le
velezésből három periódus: az 1903-1909, az 1919-1921, továbbá az 1924-1925 közötti 
anyag. Mindegyikben bizonyos értelemben „meztelenre vetkőzik" Babits, akárcsak (önmi
nősítése szerint) Franz Kafka tette a maga leveleiben; mindegyik periódusnak van legalább 
egy vezérgondolata, az írásoknak pontosan rögzíthető a mélyrétege, a fogalom- és utalás
rendszere. 

Az 1903 és 1909 közötti időszak központi problémája, amint a Juhász Gyulának írott, 
1905. június 15-én kelt levelében megfogalmazta, a „mi [...] a művészet" kérdése, a 
műalkotás teremtésének „kínnal" teli folyamata. 

Babits a reflexiót váró meditációt erről 1902 végén, 1903 elején a György Oszkárral való 
levélváltásban kezdte el. Bizonyára úgy gondolta, a francia irodalom közös tisztelete, a 
Baudelaire és Verlaine költészete iránti összekapcsoló rajongás, mindkettejük erős szándé
ka, hogy költők legyenek, elégséges alap a közös gondolkodáshoz. Útjaik azonban hamar 
elváltak. Ekkori verseikben ugyanis mindketten a 19. századi, a Reviczky és a Kiss József 
előtti beszédmódot tekintették normának, miközben - az ekkor egymásnak küldött levelek 
tanúsága szerint - teoretikusan már másként vélekedtek: György Oszkár mindössze kétel
kedett annak helyességét illetően, Babits azonban egyre határozottabban elutasította azt: az 
alkotást nem élménykövetkezménynek, nem bármilyen módon is intencionált gondolatok 
kifejezésének tekintette. 1903 végén (A lírikus epilógja a verspélda rá) és 1904-ben (a 
Spinoza szobor előtt, a Vérivó leányok és az In Horatium tanúsága szerint) már a versíró i 

11 Ilyen köteg például Stefan I. Klein 1916 és 1939 között kelt 260 levele. Ezekből az iratokból nemcsak az 
tudható meg, hogy mikor, melyik műért hány német márkát adott fel Babitsnak, mennyit tartott meg magának 
a fordítás fejében, de az is kitetszik, mikor, hol és milyen müvet próbált ajánlani, mérlegelve az adott újság 
vagy régió olvasási szokásait. Mivel kitűnő kvalitásérzékkel rendelkezett-a 20. századi magyar irodalomból 
Krúdyt, Kosztolányit, Karinthyt, Szép Ernőt, Füst Milánt és Móriczot is fordított -, rövid értékelései is 
fontosak. Vö. SÁLI Erika, Babits és Stefan I. Klein, Új Dunatáj, 1996/4. 

12 Ehhez a levelezéshez szorosan hozzátartoznak a feleségek egymásnak küldött értesítései, az özvegynek szóló 
iratok. A teljes anyag így 138 tétel. Vö. Babits-Szilasi levelezés, s. a. r., jegyz. KELEVÉZ Ágnes, Bp., Petőfi 
Irodalmi Múzeum-Népművelési Propaganda Iroda, é. n. 

13 Vö. SIPOS Lajos, Adatok Babits Mihály és György Oszkár pályakezdéséhez, Árgus, 1995/6. 
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gyakorlatban is elhárította ezt az eszményt. Ekkortól, 1904 áprilisától azonban már Kosz
tolányi lett Babits levélbeli gondolkodó társa. Neki, és nem a kevésbé teóriaérzékeny Juhász 
Gyulának fejtette ki a véleményét a dekadenciáról, a közvetlen elődökről: Nietzschéről, 
Schopenhauerről, Aranyról és másokról, tőle várt reflexiókat Ady első kötetéről, minde
nekelőtt pedig saját verseiről. 

A Kosztolányinak küldött írásokban tér vissza állandóan a nyelv és a műalkotás 
kérdésére is. Ezekben a szövegekben, a korszak nyelvelméleti és nyelvpszichológiai 
gondolkodásával párhuzamosan, a műalkotást egyre inkább mint nyelvi tényt határozta 
meg. Érinti ezt a kérdést 1904 májusában, júliusában, az augusztus 20-i és a szeptember 
15-i levelében; az Új verseket kommentáló iratában, 1906. február 21-én pedig már 
igazában csak ezt értékelte. Adynak - írta - „megvan a létjoga a magyar költészetben [...], 
mert néhány új ritmust, új szó-hangulatot alkotott". 

1909 után a művészetelméleti, műfajtörténeti problémák, az elődökhöz való viszony 
kérdése a levelekben már alig bukkan föl. 1909-ben a szimbolizmusról és Adyról, 1910-ben 
a futurizmusról, a kortárs modern törekvésekről, Komjáthy Jenőröl, Péterfyről, Petőfiről 
és Aranyról, 191 l-ben Reviczkyről, Vörösmartyról és Nietzschéről írott hosszabb munkái
ban azonban a levelekben elkezdett mondatok jelennek meg, folytatódnak, módosulnak, 
ellentétükbe fordulnak, mintegy jelezve: a maga számára megkezdett értelmező gondolko
dás új, adekvátabb környezetbe ért. 

A belső történésről adnak hírt az 1919 és 1921 közötti levelek, továbbá az 1924-1925-ös 
iratok. 

1919 végén, 1920-ban és 1921-ben Babits a személyes történelemben, a család, a 
generációk és a nemzet históriájában definiálja önmagát. Mindez a műfajok teljességében 
és párhuzamosan történik. Megvalósul a versekben - a Nyugtalanság völgye darabjaiban, 
a Régi kert, a Régi friss reggeleim és a Csillagokig! című alkotásokban -, megvalósul a 
Szabó Lőrincnek mondott önéletrajzban és a Halálfiai első változatában, a Pesti Naplóban 
1921-ben közölt variációban, és megvalósul Babits ekkor írt kevés számú, de mindenkép
pen összefüggő sort alkotó leveleiben, amelyekben, akár Szent Ágoston, Descartes vagy 
Pascal ilyen írásaiban, a szerző egyénisége, az egyén és a történelem ütközése kap különös 
hangsúlyt. 

1924-ben és 1925-ben más a helyzet. Az ifjúkori barátságok ekkorra meglazultak. Babits 
nem ír egyetlen sort sem ezekben az években György Oszkárnak, Juhász Gyulának, 
Kosztolányi Dezsőnek; Szilasi Vilmosnak is mindössze két híradást küld. Ez utóbbiak 
azonban - kiegészítve a Sárközi Györggyel folytatott levélváltással, a Könyvről könyvre 
sorozatban 1924-ben közölt Babits-írással, másoknak szóló kártyákkal -jelzik: a költőt 
ebben az időben az irodalmi generációk egymáshoz fűződő viszonya foglalkoztatta legin
kább. És nem elsősorban a személyes konfliktusok okán. 

Babits, aki Az európai irodalom történetében a világirodalom históriáját a nagy szelle
mek kéznyújtásának írta le korokon át, ezzel az irodalomfilozófiai problémával A Tett és 
a Ma indulása kapcsán találkozott először. Akkor a nála mindössze négy évvel fiatalabb 
Kassákot, a körülötte csoportosuló költőket, írókat nem a beérkezett ember biztonságával 
mérlegelte, csupán azt vizsgálta, mi húzódik meg Kassákék jelszavai mögött, mi az, ami a 
deklarációkban valóban új, mi az, ami korábban - például a 19. századi amerikai költészet-
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ben és másutt - lehetőségként már megjelent. Az 1924-25. évben más a helyzet. Ekkor 
Babitshoz képest valóban új generáció áll készen: Erdélyi József, Szabó Lőrinc, Sár
közi György, József Attila és mások. A fiatalok elégedetlenek. József Attila például -
valamivel később - éles szavakkal fogalmaz magánlevélben Osvátról, aki „fűt-fát közöl" 
a Nyugatban, tőlük pedig jóval kevesebbet hoz, mint lehetne és kellene. 

Babits leveleiben a generációk egymásutánjára, egymáshoz való viszonyára vonatkozó 
gondolatok azonban csak felvillannak. A költő vezető műfaja ekkor a vers, az esszé és a 
tanulmány; ezekben az absztrakció fokán és a történetiség kategóriáival jelenítődik meg 
mindez. A levél személyességével csupán egyszer esik szó róla: a Szilasi Vilmosnak küldött 
híradásban 1924. június 16-án. 

1925 után pedig a belső történésekhez kapcsolódó, összefüggő, jelentős levéltömeg már 
nincs. Új partnereknek szólnak a levelek: Illyés Gyulának, Bartalis Jánosnak, Bálint 
Györgynek, Tamási Áronnak, Pap Károlynak, Reményik Sándornak és másoknak. Nem 
műfajt pótolnak, mint 1902 és 1909 között. Nem fontosabbak a műveknél, mint ahogy 
Voltaire esetében megtapasztalható. 

5. A Babits-levelezéssel kapcsolatban számos probléma mérlegelendő. A felvillantott 
kérdések részletes taglalásán túl érdekes bizonyára nyomon követni a költő levélíró 
szokásait, e szokások változását. Megrajzolható a levelekből kibontakozó személyiség. 
Külön tanulmány tárgya lehet a költő helyesírása. Stílustörténeti szempontból is érdekes 
következtetésekhez vezethet a Török Sophie által írt levelek analízise, annak pontos 
dokumentálása, hogyan használja a költőnő a saját nevében írt híradásokban a maga, a férje 
nevében írott levelekben Babits stílusformáit. 

A kérdések azonban csak egy-egy korszakban vizsgálhatók. Általánosságban szólva 
legfeljebb csak jelezni lehet: ez a közel 10 000 levél érdekes konzekvenciák levonásához 
segíthet hozzá. 

14 Vö. A vén kötéltáncos; Új klasszicizmus felé; Babits-Szilasi levelezés, i. m. 
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