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Hunyadkürti Soma
Eszmetörténeti kérdések Babits Mihály és 
Németh László kapcsolatában

Nemcsak tudósként, irodalmárként vagy történészként, íróként vagy műked-
velő értelmiségiként, hanem a magyar múlt örököseiként is eleven múzeumban 
élünk. Politika- és irodalomtörténetünk jelentős alakjai kettős feladat elé állítanak 
bennünket. Az egyik a tudományos megértés. Rekonstruálnunk, értelmeznünk 
és értékelnünk kell a magyar intellektuális és művészi hagyomány képviselőit 
„harag és részrehajlás nélkül”. A másik az utód erkölcsi kötelessége felmenője 
felé, a példaadás iránti alázat és mintakövetés igénye, hiszen magyar tudósként 
nem pusztán a történelem – ideálisan – elfogulatlan szemlélői, hanem korporatív 
(testületi) értelemben a történeti magyar értelmiség részei, örökösei is vagyunk. 
Személyes munkájában ki-ki igyekszik harmonizálni ezt a kettős igényt. A követ-
kezőkben nem ehhez a dilemmához kívánok hozzászólni. (Bár kétségtelen, hogy 
a kulturális recepció kérdése már önmagában is megoldandó feladat, tehát a 
tudományos elemzés tárgyát képezi.) Amire törekedni fogok, az Babits Mihály 
és Németh László kapcsolatának, illetve híressé vált vitájának tudományos meg-
értése. Le kell szögeznem: írásom nem a megfejtés, hanem elsősorban a problé-
mafelvetés hangján szól.

A 20. század magyar eszme- és irodalomtörténetben számtalan nagy szerzővel 
és nagy vitával találkozunk. Eminensen ezek közé tartozik a – főleg a Kisebbségben 
körül kialakult – Németh–Babits-konfliktus, amelynek megítélését nehezíti, hogy 
szigorú értelemben a vitának és egyáltalán Babits és Németh viszonyának nincs 
áttekintő, monografikus feldolgozása. Elsőként tehát a kérdés nehézségeit kell 
számba vennünk. Az első akadály visszavezet minket a fentebb említett értelmi-
ségi mintakeresés és mintakövetés igényéhez. Babits és Németh alakjai az utóbbi 
évtizedekben a tudományos (irodalomtörténeti és történettudományi), valamint 
a kulturális-politikai köztudatban ha nem is kanonikus, de legalábbis kultikus 
pozíciót foglaltak el. Kultuszképzőnek tekinthető tanulmányában Németh G. 
Béla írta: „Arról a világszemléletről szóltunkban, amelyet lexikoni tömörítéssel 
és (célunkhoz alkalmazott) egyszerűsítéssel a 19. századi klasszikus polgári libe-
ralizmus 20. századelői bölcseletiséggel, lélektanisággal és művészetfelfogással 
eltelt és megújított konzervatív egyedi változatának mondhatnánk. […] Babits 
liberalizmusa fejlődéselvű szemlélet, amely a fejlődésnek sokfajta módját kész 
elfogadni, de őrizkedik a történelmi múlttól ki nem tapasztalt, ki nem érlelt 
javallatoktól, vízióktól. Mindennemű szellemi-társadalmi irányultságot hajlandó 
méltányolni, a művészetben is, azon kívül is, ha nem törekszik az egyeduralmi, 
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kényszerítő kizárólagosságra, ám a művészet közvetlen közéleti vagy éppen 
politikai szereplehetőségét és feladatvállalását sokkal kevésbé érzi keresztülvi-
hetőnek és szükségesnek, mint említett korszakelőzményei. Az örökös újulást 
nemcsak természetszerűnek, de nélkülözhetetlennek is tartja, a közös emberi 
örökség nagy alkotásainak mércéit azonban az újítás folyamán és megítélésében 
kiiktathatatlanoknak.” S hogy Babits és a babitsi örökség milyen értelemben 
tekinthető szabadítónak? „A szellemi, a művészi tolerancia, a liberális méltányos-
ság s egyben a pártatlan kritikai szigor megtestesülése volt ő egy a toleranciától, 
a méltányosságtól, a pártatlan kritikai szigorúságtól egyre messzebb távolodó 
közéletben; az értelem nevében szabadító az egyre sűrűbb, az egyre fojtogatóbb 
hálókat szövő újmódi, barbár, primitív mítoszok idején.” – írta.1

 Ez a széles körben elterjedt kultikus beállítás vezette Vári Györgyöt arra, 
hogy a Babits–Németh-kérdés szemszögéből kísérelje meg kritika alá vonni 
az irodalmi emlékezetben meglévő Babits-pozíciót, Babits-karaktert. Szerinte 
a szabadelvű-konzervatív, klasszicista és humanista, európai szemléletű költő 
képe szükségszerűen idézi elő „a Másik” figuráját, erre pedig szerinte leginkább 
Németh László alakja kínálkozik. Vári – súlyos fenntartásainak hangot adva –
nyomon követi a Pajzzsal és dárdával érvkészletének utóéletét, s lényegében Babits 
és Németh „vallásháborújának” újragondolására hív fel. Egyet kell értenünk vele 
a kérdés történeti rekonstrukciójának szükségességében.2 Ehhez előbb áttekin-
tem azokat a szempontokat, amelyek a Babits–Németh-viszony rekonstrukcióját 
nehezítik, majd felvetek néhány lehetséges módszertani alternatívát a probléma 
dinamizálására.

Azt hiszem, a legjellemzőbb hiba, amit elkövethetünk, a Babits–Németh-
kapcsolat „visszafelé olvasása” a Kisebbségben körüli vita nézőpontjából. Ez az 
ol vasat nem veszi figyelembe, hogy mind Németh, mind Babits írása (a Kisebb-
ség ben és a Pajzzsal és dárdával) szerzőjük szempontjából némileg atipikus alkotás. 
A Kisebbségben esetében nem érvényesül kellőképpen Németh László nagy 
esszéírói erőssége, miszerint biztos kézzel mozgat rendkívül összetett irodalmi, 
művelődéstörténeti, filozófiai, társadalomkritikai és politikai anyagot és érveket, 
illetve formálja ezeket sajátos metaforarendszerré. Nem teljesen megalapozatlan 
Babitsnak a „mélymagyar” és „hígmagyar” metaforák szemantikai sikerület-
lenségére vonatkozó megjegyzése. (A mély ellentéte nem a híg stb.) Nem annyira 
a Németh-kutatás, de sokkal inkább a Németh Lászlóval kapcsolatos vélemény-
formálás kulcskérdése hosszú idő óta az író – különösen a Kisebbségben lapjain 
megjelenő – magyarságértelmezésének esszencialista (etnikai, faji, „adott”) 
vagy antiesszencialista (politikai-kulturális, „vállalt”, „választott”) jellege körül 
forog. A Kisebbségben születési körülményeinek figyelembevétele nélkül aligha 
lehetséges ezt a dilemmát megválaszolni: a nagyesszé ugyanis tartalmilag nem 
a közvetlen szekfűi felkérésre válaszol, hanem a korábban (Szabó Dezső, Szekfű 
Gyula és mások részvételével) lezajlott asszimiláció-vitához szól hozzá. Látnunk 
kell azonban, hogy Babits válaszcikkében nem alkalmaz kifejezetten méltányos 

1 Németh G. Béla: Babits, a szabadító. Kritika. 1983. (11. évf.) 12. sz. 6–7.
2 Vári György: Egy nevezetes vitáról, hetven év távlatából. Holmi. 2008. január. 84–95.
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megközelítést. Úgy tűnik, Némethet több szempontból egy olyan – retorikai és 
eszmei – pozícióba helyezi, amelyet Németh valójában nem, vagy csak részlege-
sen képvisel. Egyfelől Németh Lászlót Szabó Dezsővel rokonítja, mondván, hogy 
mindkettőjüket „megejti minden ige, mely a magyarság nevében szól; s kivált ha 
korszerű, faji és népi alapon”, amely magatartást Babits „kissé balkáni tünetnek” 
nevez. Politikai kritikájában Szekfűt idézi, aki szerint a Németh által szerinte 
képviselt „kismagyar” elgondolásnak az lesz a következménye, hogy kilyuka-
dunk a „kelet-európai parasztállamok életterében, ahova azonban eljövendő 
testvéreink, a románok és szlávok gazdagabb múlttal fognak belépni, mert ők 
nem fogják feláldozni a saját Kazinczyjukat és Arany Jánosukat a népi közösség 
oltárán”. Ellenérveinek harmadik típusát a magyar kultúra nemesi vagy paraszti 
jellegének kérdése köré csoportosítja. Babits úgy véli, hogy Németh és eszmetár-
sai igyekeznek „mindent levagdosni, hogy csak az ősi, szent tuskó maradjon, a 
hamisítatlan, vad, vén, dísztelen tönk, mint egy dacos és babonás bálvány! Ez az 
utolsó reménye kultúránknak, ez a kegyetlen önműtét” – tehát ellenfelét lényegé-
ben parasztromantikával vádolja.3

Babits érveit alapvetően módszertani megközelítéssel kell szemlélnünk. Az 
elmúlt évtizedek eszmetörténeti kutatásaiból tudjuk, hogy a két világháború 
közötti magyar eszmetörténet milyen bonyolult és váltakozó szinkronitások 
mentén épül fel.4 A vonatkozó munkák meggyőzően bizonyították, hogy Szekfű 
Gyula és Németh László (s később Bibó István) eszmeisége a kreatív adaptáció 
viszonyát mutatja. Németh nemcsak tárgyi ismereteket merített Szekfű történet-
írói műveiből, hanem a történész történetpolitikai írásainak fogalomkészletét, 
érvelési technikáját – különösen az alkat-diskurzusra vonatkozóan – nagymér-
tékben átvette, persze a legtöbb esetben Szekfű eredeti szándékaival ellentétes 
tartalommal. Úgy vélem, a Németh–Babits-viszony is ennek a kreatív adaptációs 
módszernek a figyelembevételével érthető meg.

Németh László és Babits Mihály emberi és alkotói-gondolkodói kapcsolata 
összefüggése és ellentéte sajátos aszimmetriát mutat. Ez adódik részben az élet-
kori és élettapasztalatbeli különbségekből, részben abból, hogy kettejük viszo-
nyában Németh lép fel a tanuló, adaptáló félként. (Tehát olyan visszahatásról, 
mint a 30-as években a népiekkel szimpatizálni kezdő, és tőlük – így Németh 
Lászlótól is – tanuló Szekfű esetében, Babits viszonylatában nem beszélhetünk.) 
Megismerkedésükkor Németh Babitsban nemcsak rokonlelket ismert fel, hanem 
egyfajta apafigurát is.5 Egyrészt imponált neki a költő alkotói módszere, a sze-
mélyiséget kiteljesítő és személyiséget fejlesztő, önmagával küzdelmet folytató 

3 Babits Mihály: Könyvről könyvre [Pajzzsal és dárdával]. Nyugat. 1939. 8.
4 Dénes Iván Zoltán: Eltorzult magyar alkat. Bibó István vitája Németh Lászlóval és Szekfű Gyulával. 
Bp, Osiris, 1999.; uő: A történelmi Magyarország eszménye. Szekfű Gyula a történetíró és ideológus. 
Pozsony, Kalligram, 2015; Monostori Imre: Szekfű Gyula a változó időkben – Életmű – fogadtatás – utó-
kor 1913–2016. Pécs, Pro Pannónia, 2017.
5 A Németh–Babits-viszony első szakaszát pszichotörténeti szempontból elemzi: Bálint Ágnes: 
Télemakhosz bolyongásai. Németh László pszichobiográfiája (1901–1932). Bp, Kronosz, 2012. 189–219. 
Erről az időszakról született egy irodalomtörténeti összefoglalás is: Lackó Miklós: Németh László Babits 
Mihály vonzásában. Új Írás. 1980. (20. évf.) 1. 42–53.
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művész alkata. Németh cáfolta azt a közkeletű elképzelést, amely szerint Babits 
elsősorban formaművész: szerinte Babits költészete nagyfokú és konfliktusos 
alanyiságot mutat, ami a formaművész egyenes ellentéte. Ugyanakkor az is igaz, 
hogy Babits esztétikai és eszmei következtetéseivel a legritkább esetben tudott 
azonosulni. Művészi értelemben a Halálfiai és Emberi színjáték mutatja meg kap-
csolatuk korai szakaszát. Németh regényét Babitséra válaszul, mintegy alternatív 
megoldásként írt. Mindkét mű alapproblémája egyén és társadalom viszonya, a 
személyiség – amely persze alapvetőn értelmiségi egyéniség – születése a dualiz-
mus, illetve Némethnél még az első világháború utáni időszak szociális és men-
tális körülményei között. Mind a Halálfiai, mind az Emberi színjáték cselekménye 
és jellemábrázolása erőteljes önéletrajzi-önértelmezői hangsúlyt kap.

Idővel azonban kiütköztek alkati különbségeik is. Babits fiatalon esztétikai 
művészetfilozófiája nagyrészt az első világháború hatására esztétikai-etikaivá 
alakult, ám az esztétikai-etikai-politikai hármasságot soha nem érte el. Ezzel 
szemben a 20-as évek végétől Németh Lászlóban fokozatosan kialakul az iroda-
lom társadalmi szerepét figyelembe vevő művelődéspolitikai alapállása, ame-
lyet élete végéig fenntart. Ebben a kiteljesedésben nem pusztán Németh László 
autochton szellemi fejlődése játszott szerepet, hanem a népi mozgalom és a 
modern népi irodalom megjelenése is. Utóbbival kapcsolatban Németh támoga-
tóan – és gyakran kritikusan – lépett fel, a népi gondolatnak pedig nem pusztán 
képviselője, hanem társszerzője is lett.

Ezen a ponton ki kell térnem a népi mozgalom történetszemléleti-történet-
politikai alapállására, mert jórészt ez az elképzelés az, amely kiváltotta Babits 
averzióját. A népi gondolat központi eleme a 19. századi nemzetépítés – és ezzel 
a liberális nacionalizmus – kudarca. Ennek lényege az, hogy – Eugen Weber híres, 
a francia agrárnépesség modernizációját vizsgáló könyvének címét (Parasztokból 
franciák) parafrazeálva6 – a parasztok a jobbágyfelszabadítás jogegyenlőségi 
eredményei ellenére a szó politikai, politiko-szociális értelmében nem váltak 
„magyarokká”. Azaz a szubaltern helyzetben lévő – mindenekelőtt földnélküli, 
illetve nyomorgó kis-és törpebirtokos – szegényparasztság 19–20. századi törté-
neti fejlődése során nem lett a magyar politikai nemzet része, ennek a feltétele 
ugyanis a választójog kiterjesztése – potenciálisan az általános választójogig – és 
a radikális földreform lett volna. Innen csak egy lépés az etnoszocialista nacio-
nalizmus megkonstruálása, amely a magyar népet (különösen a parasztságot) a 
jogfosztott, emancipálatlan nemzetiségek vagy nemzeti kisebbségek mintájára 
etnikumnak, „kisebbségben” lévő többségi nemzetiségnek tekinti. (Ez Németh 
László fajfogalmának egyik lehetséges értelmezése is.) A népi etnonacionalizmus 
horizontálisan metszi ketté a liberális-konzervatív nemzetfogalmat a „népre” és 
az „urakra”. Kérdés persze, hogy a népi program megfogalmazásához – amely, 
úgy hiszem, elsősorban emancipatorikus és demokratikus program – feltétlenül 
szükség volt-e erre a megkülönböztetésre? Történetileg ez valószínűleg elke-
rülhetetlen volt. A társadalmi csoportkonfliktusok etnicizálása a 19–20. századi 

6 Eugen Weber: Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870–1914. Stanford 
University Press. 1976.
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Európában egyébként is meglehetősen általánosnak tekinthető, gondoljunk csak 
a varég-orosz, frank-gall, szarmata-lengyel, szász-kelta megkülönböztetésekre a 
nemzeti eredetvitákban.7 Ady politikai verseinek szóhasználata („úri szittyák”, 
„úri tatárok”) ezt a szembeállítást fejezik ki. (S érdemes lenne azon is elgondol-
kodni, hogy az „úrnak, magyarnak egyként rongy” kitételben az úr és a magyar 
különböző csoportokat jelöl-e.) Ugyanez igaz Szabó Dezső parasztkoncepciójára, 
a népi-urbánus vitában pedig ezért igyekezett Veres Péter különbséget tenni a 
nép és nemzet fogalom között.8

Hangsúlyoznom kell, hogy Babits nem elsősorban Németh László politikai 
koncepciójának tartalmát utasította el. Bár igaz, hogy a költő szabadelvű-kon-
zervatív humanizmusa a nemzeti hagyományt történetileg kialakult szerves 
egységnek tekintette, amely egységet – Babits szemszögéből – a különböző 
politikai-esztétikai radikalizmusok megbontással fenyegették. Ennek hátterében 
Babits értelmiségfelfogásának (elitelméletének)9 arisztokratikus karaktere áll. 
Mind Babitsra, mind Némethre nagy hatást gyakorolt a két világháború közötti 
kultúrkritikai válságirodalom, előbbi esetében Julien Benda,10 utóbbiéban Ortega 
y Gasset és a német „konzervatív forradalom” gondolkodása.11 Közös vonásnak 
tekinthető az értelmiség perennialista értelmezése, vagyis az írástudóknak a 
klasszikus antikvitás óta fennálló értékőrző, kultúrafenntartó funkciója, továbbá 
a testületi (korporatív) vagy osztályalapú felfogás, amely szerint az értelmiség 
közös társadalmi jellemvonások alapján szerveződik. S bár az alapok közösek, 
vagy legalábbis nagyon hasonlóak, Babits és Németh útjai ezen a ponton elválnak 
egymástól. Babits az értelmiség politikai szerepvállalását és általában az iroda-
lom politikai szemléletű megközelítését mindig ellenérzéssel szemlélte. Ebben 
közrejátszhatott az első világháború alatti és utáni politikai élménye. Babitsot 
ugyanis nemcsak háborúellenes verseiért fogták perbe a világháború alatt, hanem 
az őszirózsás forradalomban számos politikai-közéleti tisztséget vállalt, többek 
között a Nemzeti Tanács „közoktatási szakbizottságának” is tagja volt, s ebben a 
minőségében vázolt fel közoktatási reformtervezetet. A Tanácsköztársaság alatt 
pedig a budapesti egyetem professzorává nevezték ki – az egyetem tiltakozása 
mellett. Úgy tűnik, Babitsot – mint oly sokakat akkoriban – megérintette a forra-
dalom ihlete, amelyben nem csak hivatali és elméleti-propagandisztikus szerepet 
vállalt, hanem olyan személyes magatartást is tanúsított, amely sem előbb, sem 

7 Ezekben az ellen fogalmi párokban az első jellegzetesen a hódító-államalkotó, katonai vagy arisz-
tokratikus, míg a második a letelepedett, földművelő, politikailag nem önálló népelem.
8 Még a kiugrott szerzetes, majd baloldali szociáldemokrata, majd a nyilasok közül kizárt anarchis-
ta és háborús bűnösként elítélt Málnási Ödön zavaros, ám sok szempontból érdekes könyvében is  
(A magyar nemzet őszinte története. Bp, Cserépfalvi. 1937) a jobbágyok (finn)ugorként, a nemesek pedig 
turániakként szerepelnek. Érdekes, hogy a könyvről éppen a Nyugat (!) közölt alapvetően elismerő 
kritikát. Lásd: Molnár Ákos: A magyar nemzet őszinte története. Málnási Ödön könyve. Nyugat. 1937. 7.
9 Elitelmélet alatt a weberi döntéshozatali elitet, hanem a mannheimi tudáselit fogalmát értem.
10 Margittai Gábor: Nyugtalan klasszikusok. Ars poeticák és arcpoétikák. Hagyománytudat Babits 
Mihály esszéművészetében. Máriabesenyő–Gödöllő. Attraktor, 2005. 64–74.
11 Csejtei Dezső: Nyílvessző és kör: Ortega y Gasset és Spengler hatása Németh László gondolkodására. 
Tiszatáj. (50. évf.) 1996. március. 74–83.; Békés Márton: A hagyomány forradalma. Németh László poli-
tikája. Bp., Kortárs, 2009. 55–80. 
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később nem volt rá jellemző. Többek egybehangzó visszaemlékezése szerint 
például 1918. október 30-án Budapest utcáin Petőfi-verseket szavalt a forradalmi 
tömegeknek.12 Az ellenforradalom beköszöntével azonban szélsőjobboldali sajtó-
hadjárat indult ellene, nyugdíját pedig megvonták. A járadékjogosultságot csak 
1927-ben tudta visszaszerezni.13 Babits politikai veszélyérzetének jelentőségét – 
bár nem szabad eltúlozni a jelentőségét – mindig figyelembe kell vennünk, ami-
kor a költő 1919–1920 utáni pályájáról gondolkodunk. Németh László esetében az 
ennyire konkrét politikai fenyegetettség tapasztalata csak a második világháború 
alatt és főleg a háború után jelenik meg.

Szem előtt tartva, hogy történetírásunkban Babits Mihály politikumának 
kérdése – a teljes életmű és életpálya tekintetében – még megíratlan, valószí-
nűsíthetjük, hogy 1918–19-es politikai élményei valamilyen mértékben befolyá-
solták későbbi közéleti alkatát, megnyilvánulásait. Babits értelmiségfelfogása 
antipolitikus. Nem apolitikus, tehát nem a közügyektől és társadalmi kérdésektől 
való elfordulás jellemzi, hanem szerepvállalásának lényege a politikával – értve 
ezalatt az értelmiség lelkiismereti indíttatású politikai megnyilvánulásait – 
szembeni gyanakvás. Julien Bendával egyetértésben félelme arra irányult, hogy 
a politikum, politikai nézőpont mint partikularitás természeténél fogva torzító 
hatást fejt ki mindarra a – klasszicista módon felfogott – európai és magyar 
műveltségre, értékvilágra, amelyet a magáénak vallott. Azonban Benda ennek a 
veszélynek az elhárítására szolgált politikai válasszal: a skolasztikus és a felvilá-
gosult racionalizmus egyszerre történő vállalásával, a köztársasági és demokra-
tikus patriotizmus igenlésével, mely a 30-as években antifasiszta – és erőteljesen 
németellenes – népfrontpolitikává szélesedik. Babits nem tette meg ezt a politikai 
lépést. Ez nyilvánvalóvá válik Az írástudók árulása-vita hozzászólóinak (Osvát, 
Ignotus, Szilasi Vilmos, Halász Gábor) megnyilvánulásaiból, akik mind Babits 
értelmiségfelfogásának politikai tartalmát firtatták.

Németh László értelmiségképe persze teljesen más irányt vesz. Vannak azon-
ban Babitséval közös gyökerei. A korszakban mindkettőjük gondolatvilágának 
szerves része a kert- és szigetmetaforika: az értelmiség a hagyománynak és az 
örök igazságoknak a társadalomtól elválasztott hordozója. Némethnél azonban 
ez a kert- és szigetlakó értelmiség nem maradhat magányos. Társadalmi prog-
ramja, nevezze ezt akár minőségszocializmusnak vagy Kertmagyarországnak, a 
minőség forradalmának vagy értelmiségi társadalomnak, mindenképp az írástu-
dók és a társadalom között húzódó fal lebontását célozza. Eszmei értelemben ez 
a lépcsőzetesen felépülő (kritikus, alkotóművész, „ideológus”) kibontakozás volt 
az, amely végső soron Babitstól elválasztotta.

A Babits–Németh-viszony másik lehetséges olvasata – idézett cikkében Vári 
György is ezt az elgondolást sugallta – a felekezeti kérdés felőli megközelítés. Ez 
számos kérdést vet fel. Bármely történeti szereplő esetében három szintet külön-

12 Sipos Lajos: Babits Mihály és a kulturális-társadalmi-politikai modernizáció kísérlete 1918 februárja 
és 1919 augusztusa között. PPKE BTK Babits Kutatócsoport. 2012. https://btk.ppke.hu/tudomanyos-
kozelet/kutatasok/babits-kutatocsoport/tanulmanyok (Hozzáférés: 2020. 01. 10.)
13 Jankovics József: Babits Mihály fegyelmi büntetésének revíziós eljárása ismeretlen dokumentumok tükré-
ben. Irodalomtörténeti Közlemények. 2001. (105. évf.) 1–2. 183–213.
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böztethetünk meg, amely az illető vallási-felekezeti – elsősorban persze a keresz-
ténység különböző formáihoz kapcsolódó – viszonyulását meghatározza. Az első 
személyes devotio, azaz a szubjektív vallásos élmény (hitélmény) megléte. A máso-
dik a történetileg kialakult vallási intézményrendszerhez (egyházak), azok „hiva-
talos” tanításához, politikai, társadalmi szerepéhez való viszony. Harmadikként 
pedig a vallási hagyomány mint kulturális (intellektuális, művészi stb.) örökség 
iránti kötődés jöhet szóba. Az első kategória feltárása nem az eszmetörténész, 
hanem az életrajzíró feladatai közé tartozik. A harmadik esetben elmondható, 
hogy mind Babits, mind Németh László nagyban támaszkodtak saját felekeze-
tünk szellemi és művészi hagyományaira. Érdekes, bár valószínűleg nem döntő 
jelentőségű, hogy míg Németh László számára elsősorban a magyar protestan-
tizmus hagyománya (Sylvester János, Heltai Gáspár, Szenczi Molnár Albert) volt 
irányadó,14 addig Babitsot elsősorban az európai katolicizmus öröksége (Szent 
Ágoston, Pascal) foglalkoztatta.15 Elismerve, hogy a két szerző felekezeti felfo-
gásának jellege és mélysége önálló kutatást érdemelne, az eddigi eredmények 
fényében elmondható, hogy a felekezeti kérdés sem Babits, sem Németh számá-
ra nem volt annyira elhatározó jelentőségű, hogy kettejük viszonyát érdemben 
befolyásolni tudta volna. Mindketten a kor uralkodó valláspolitikai és vallásfilo-
zófiai irányvonalától némiképp eltérő felfogást képviseltek, ez pedig kiváltotta a 
hivatalos, konzervatív egyházi körök távolságtartását, időnként pedig kifejezett 
rosszallását. (Ez persze nem vonatkozik a laikus [világi] értelmiség bizonyos 
csoportjaira.) A felekezeti szempontot tehát figyelembe kell venni kettejük mun-
kássága kapcsán, de úgy vélem, a jelentőségét nem szabad túlértékelni.

Meggyőződésem szerint a Babits–Németh-viszonynak az értelmiségfelfogás 
szempontjából történő vizsgálata jelentős magyarázóerővel bírhat. A feladat az 
lenne, hogy a történet- és társadalomtudományi szakirodalomban bevett foga-
lompárral az elkötelezettség és a kívülállás arányosságát16 megállapítsuk Babits és 
Németh értelmiségképének tekintetében. Kettejük kapcsolatának alakulásában 
ez számos részkérdést új szempontból világítana meg, különösen a Nyugat 1930 
körül bekövetkező közéleti szerepváltását, a magyar irodalom akkori nemzedéki 
konfliktusát és politikai viszonyait. De ugyanez a szempont szolgálhat annak 
magyarázatául is, hogy például maga a Kisebbségben nem az urbánus baloldal, 
hanem a szabadelvű-konzervatív, humanista keresztény köreiben váltotta ki 
a legélesebb ellenállást. S az előbbieken felül a kutatás olyan tanulságokkal is 
járhat, amely nemcsak a két világháború közötti Magyarország közéletének 
tudományos vizsgálatát segíti, hanem adalékul szolgálhat a 21. századi magyar 
értelmiség útkereséséhez is.

14  Imre László: A „kisebbségi” lét ereje. (Németh László és a protestáns örökség), Debreceni Szemle. 
2017. 3. 326–331.
15  Szénási Zoltán: Vallás és vallomás: Kereszténység és irodalom Babits Mihály életművében. In: „Látni, 
teremteni kell”: Sipos Lajos 70. születésnapjára. Szombathely, Savaria University Press, 2009, 229–240.
16  Kiss Lajos András: Értelmiség az ezredfordulón. Hatalom és erkölcs. Bp., Liget, 2014. 9.


