ÉVFORDULÓ

Pomogáts Béla

BABITS ÉS ERDÉLY

Prológus: Fogaras
„Én a magam részéről — írja 1935-ben Babits — soká éltem a» szép Erdély egy messze zugában«, közvetlen
a régi határ mellett. Magam is egy kicsit erdélyinek érzem magamat. A transzilván színek kitörölhetetlenek
lelkemből könyveimből. Minden, ami erdélyi, érdekel és izgat. Az új erdélyi irodalomhoz sok személyes emlék
köt; számos íróját szeretem és nagyra becsülöm. Emlékszem Reményik első verseire; még könyve sem volt
akkor, és senki sem ismerte; erdélyi irodalom még nem is létezett... Emlékszem az elragadtatásra, amivel a
Fekete kolostor-t olvastam; én írtam róla az első cikket a Helikon-bm; szegény Dadi még olvasta korrektúrában
a halálos ágyán, s Örült n e k i . . . Emlékszem az örömre, mikor Tamási Áront megismertem, és sikerült útjait
egyengetnem..."' E rövid vallomás a maga gazdag személyessége által is azt az állandó érdeklődést és
vonzódást jelzi, amelyet Babits Mihály érzett és táplált Erdély iránt, s Erdély fogalma ebben a vonatkozásban
sok mindent jelent: geográfiai, históriai és kulturális képződményt, nemes történelmi hagyományt és a magyar
irodalmi kultúra egyik alkotórészét. Az Erdély iránti érdeklődés és vonzódás végigkísérte Babits életét és
mélyen beivódott műveibe; azt is mondhatnók, hogy a dunántúli tradíciók mellett Erdély öröksége az a másik
magyar hagyomány, amely ezekre a művekre igazán hatott.
Babits személyesen is jól ismerte Erdélyt, noha csak az első világháború előtti állapotokat, midőn három
esztendőn keresztül a fogarasi állami gimnázium tanáraként működött, s állomáshelyéről elutazva, oda vissza
térve többször időzött Brassóban, Nagyszebenben, Kolozsváron is.2 Két esztendei szegedi helyettes tanárkodás
után 1908-ban nevezték ki rendes gimnáziumi tanárnak Fogarasra, az akkori Magyarország egyik legeldugottabb
városába a Déli Kárpátok havas ormai alatt. Kinevezését száműzetésnek érezte, erről tanúskodnak 1908 nyarán,
Szekszárdról Juhász Gyulának küldött levelei: „Értesítlek - írja július 24-én - , amiről én is most kaptam
értesítést, hogy kineveztek Fogarasra rendes tanárnak. Ez a rettenetes hír különben is rossz kedélyállapotomban
annyira levert, hogy vígasztalásra van szükségem. ( . . . ) Úgy érzem magamat, mint Ovidius, mikor Tomiba
készült »chassé du paradis latin«"; „Megjöttem — írja augusztus végén - és megint elmegyek — Fogarasra; és
nagyon vegyes érzelmekkel. Úgy érzem, mint aki valami nagy sötétségbe megy bele: valóban Fogarason nekem
minden sötét. A havasok nagy árnyakat vetnek és sötét az oláhok arcszíne. (...) Európának vége és Ázsia még
nem kezdődik. Mi van hát ott? Sötétség. Úgy érzem, hogy sötétségbe megyek — és ez keserű érzés."3 Fogarason
írott híres verse, a Levél Tomiból 1911 januárjában még mindig hasonló keserűséggel festi kilátástalannak tetsző
helyzetét:
Te nem ismered, ti nem ismeritek
e fellegeket,
melyek az ember vállaira szállnak
elbírhatatlan vasmadárnak:
törpék vagyunk
s egeket hordozunk.
l
Az én erdélyiségem. Nyugat 1935. II. 71—72. Könyvalakban, Esszék, tanulmányok. Szerk. BELIA
György, Bp. 1978. II. 464.
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Fogaras. Pesti Napló 1937. dec. 25. Könyvalakban,Esszék, tanulmányok. II. 555-560.
^Babits, Juhász, Kosztolányi levelezése. Szerk. BELIA György. Bp. 1959.172-173.
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Te nem ismered e földeket; itt
a nyájas szőlő sohasem virít,
a bársony barack nem mosolyog:
itt élni s halni mindegy dolog.
A fogarasi évek történetét alapos kutatómunkával dolgozta fel Bisztray Gyula, részletes képet adva a
gimnáziumban folyó nevelőmunkáról. Babits tanártársairól, akikhez valamilyen szemérmes barátság fűzte a
költőt, a fogarasi élet köznapi menetéről és főként a fogarasi csendben végzett kitartó munkáról, amely során
Bisztray felmérése szerint ötvenegy költemény, továbbá számos tanulmány és irodalmi cikk született, végül a
fogarasi élmények hatásáról, amely A gólyakalifában és a Halálfwibm is kimutatható.4 Nem lehet feladatom,
liogy ismertessem ennek a kutatómunkának az eredményeit, inkább arról a lassú folyamatról beszélnék, amely
révén a száműzetés helye alkotó műhellyé vált, s a kezdetben kinyilvánított idegenséget valami csendes
cüldetéstudat váltotta fel. Babits a berendezkedés és a kezdeti tájékozódás után komoly igyekezettel látott
lanári feladataihoz és írói munkájához. Gazdag írói tevékenysége arról tanúskodik, hogy igen elvonultan élt,
visszahúzódva könyvei és jegyzetei közé: görögül tanult, mélyen beleásta magát Bergson filozófiai írásaiba, ekkor
átott hozzá Dante hatalmas költeményének magyar tolmácsolásához, klasszikus írókat olvasott és kitartó
cedwel dolgozott versein, tanulmányain. Szinte teljes visszavonultságáról árulkodnak azok a feljegyzések,
ímelyeket a költő közlése nyomán Török Sophie tett Babits összes Költeményeinek ún. „házi példányába" az
sgyes versek keletkezési helyéről, idejéről és körülményeiről: feltűnő, hogy e feljegyzések szerint a legtöbb
bgarasi költemény - a Vásár, az Arany kísértetek, az Alkonyi prológus és persze az imént idézett Levél
Tomiból kivételével - szinte nem is mutat az erdélyi városra jellemző mozzanatokat és színeket. A legtöbb vers
itán ez a feljegyzés olvasható: „szobában", „álmatlan éjjel", mintha a költő nem is egy valóságos, habár
degennek érzett városban élt és dolgozott volna, hanem egy puszta házban, egy elhagyott szigeten, ahol az
táliai emlékek s a klasszikus álmok sokkal valóságosabbak voltak, mint az elzárt szoba körül mozgó valódi
ilág.5
Ebből a zárt szobából — az olvasmányok és a versek magányos szigetéről — kellett Babitsnak kitörnie,
^ereszkednie a körötte zajló való világba, hogy megismerje Fogaras múltját és népének életét. Az ismerkedés
gyelőre fájdalmas és kedvezőtlen benyomásokat okozott, Babits csüggedő lélekkel szemlélte az erdélyi múlt
imladozó emlékeit, s tanulmányozta azokat a krónikákat, amelyek számot adtak e múlt drámai eseményeiről,
'ogaras középkori eredetű vára, amelyet valamikor a Báthoriak és az Apafiak birtokoltak, az erdélyi történelem
laljós eseményeinek színhelye volt, a komor falak összeesküvőket, rabokat, kivégzéseket láttak, és Babits
zekről a fenyegető eseményekről olvasott Cserei Mihály Históriáiéban vagy Szilágyi Sándor Erdély története
ímű munkájában.6 E sötét krónikák és vészjósló események nyomán sejtette meg az erdélyi történelem
égzetes erőit, amelyek pusztulásba taszíthatják az ottani magyarságot, legalábbis beárnyékolják kultúráját és
léit eredményeit. Ezeket a nyomasztó sejtelmeket is kifejezi a Levél Tomiból:
Egy nagy átok ül Fogarason,
mint úrnő ül a várfalakon,
mint Tizifoné Orkusz falain;
gyakran látom lobogni haját
(épígy lobogott ez árkokon át,
mikor Mayláthot a három oláh
árulva fogta atornyokalá,
Apafi vörösen ivott-evett,
robogott Bánfiért szemfedős követ,
börtönben zsoltárzott Béldi Pál

4

BISZTRAY Gyula; Babits fogarasi évei, in Könyvek között egy életen át. Bp. 1976. 466-518. Vö.
ÖRÖK Sophie, Utószó a Második énekhez, in Babits Mihály összes művei Szerk. Török Sophie. Bp. (1946.)
132-1140., KARDOS Pál, Babits Mihály. Bp. 1972.32-34., 43-45.
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A Török Sophie-féle feljegyzéseket BISZTRAY Gyula közli, i. m. 473-476.
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Vö. RÁBA György, Babits Mihály költészete 1903-1920. Bp. 1981. 385.
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s apjáért könyörgött Cserei Mihály)
ó, mennyi átok, ó mennyi kín!
ki e szörnyű nő a vár falain?
Magyarul nevének semmi szó:
latin neve: Desolatio.
Az erdélyi múltnak a fogarasi vár körül gyülekező árnyai csüggesztő sejtelmeket keltettek, de nem
nyugtatták meg Babitsot a városban és környékén szerzett tapasztalatok sem, ezt a nyugtalanságát mutatja
gyakran idézett Vásár című fogarasi életképe is. Ennél a költeménynél meg kell állnunk egy pillanatra, minthogy
Babitsnak ez a verse hátrányos hírbe került: miatta tagadták meg tőle 1935-ben a román hatóságok a beutazási
engedélyt, s ezt hagyják el műveinek újabb kiadásai is, arra hivatkozván, hogy a vers „irredenta hangjával
sérthetné szomszédnépeink nemzeti érzését".7 Arról most ne essék szó, hogy egy 1908-ban született költemény
miként meríthetné ki az irredenta fogalmát, lássuk inkább az inkriminált szöveget:
Friss hótól pöttyös báránybőr süveg,
vásári pénz koppan a durva markon.
Kilógó ing, zord búsa szemivek,
s római szó kopik a szennyes ajkon.
Nem szeretnék ravasz mesterkedésekbe fogni annak érdekében, hogy a versnek e sorait kimagyarázzam, s
mentesítsem a nemzeti elfogultság vádja alól: való igaz, hogy ez az elfogultság, amely különben a kor általános
tulajdonsága s nem a költő személyes elfogultsága volt, jelen van a Vásár impresszionisztikus sorai mögött. Ám
azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a vers egy sajátos élethelyzet és élmény jegyében született, s már
ez is megszabta a rajzolat karakterét, a színek erejét. Babits maga hivatkozott az élmény különleges voltára, arra a
furcsa idegenségre, amelyet egy itáliai utazással a háta mögött érzett a fogarasi vásár keleti színekkel virító
sokadalmában: „A havasok szűrös, halinás csődülete, mely ma is Cicero nyelvén ad-vesz és pörlekedik: micsoda
élmény a fiatal humanistának."8 Szíve még tele volt az itáliai utazás varázslatos fényeivel, egyelőre még
valóságosabbnak tetszettek előtte a velencei paloták és templomok, mint a fogarasi piac, alighogy megírta két
olaszos versét, a 5a« Giorgio Maggiorét és a Zrínyi Velencébent, nem csoda, hogy nyugtalanító kuriózum
gyanánt szemlélte a fogarasi környezetet. Ezt a különös élethelyzetet és élményt tükrözi a versben alakot öltő
poétikai elgondolás és stilisztikai szándék is, amely még inkább kifejezésre juttatja azt a távolságot, amelyet
Babitsnak a maga itáliai emlékei és fogarasi élményei között kellett éreznie. Rába György figyelmeztet arra,
hogy a Vásár valójában „Arany zsánerképének, A lacikonyhának, valósággal párdarabja, mégpedig ezúttal a
művészi deformálás kritikai felhangja nélkül, ami a hagyomány melletti poétikai hűségesküvel ér föl. Azonos a
színhely, a beállítás, az időszak, sőt egyik-másik motívum is, például a vásári lopásé!" 9 Márpedig Arany János
mozgalmas „vásári képe" ugyancsak nem nélkülözi a különleges „couleur locale"-t, a gunyoros mozzanatokat:
Csillámlik a fagy, a hideg kemény;
Vacog a „szomszéd" áruló helyén,
Kezében a rőf táncol és remeg,
Hű gazdáját nem egyszer csalja meg:
Vigasztalás csak az, hogy a vevőt
Háromszor csalja meg, míg egyszer őt.
Most a lyány arca s a mézbábos orra
Sokkal pirosabb, mint nyaranta volna;
Most János, a tót, méri sátorát,
Meghajtja sűrűn a telt csutorát.
A ponyva-árus, szabad ég alatt,
Lehintett szalmán fel s alá szalad,
Gondolja: beh jó volna egy kemence,
Mely a vásárt befűtené egyszerre!
7
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Babits verse Arany zsánerképét követhette, midőn különösen bizarr színekben festette meg a fogarasi vásár
sokadalmát, amelyet végül is nem azért ábrázolt ennyire furcsálkodva és idegenül, mert a vásárosok között
túlnyomó volt a román népelem, hanem azért, mert érzelmileg eleve távol tartotta magát minden sokadalomtól,
elvégre az In Horatium költője hogyan is tudott volna elvegyülni a vásári tömegben, az árusok és a bámészkodók
között? Az erdélyi románok iránt táplált valóságos érzelmeit nem a Vásár fejezte ki tehát, amely éppen ezért
nem is „sértheti a szomszédnép érzékenységét", hanem azok a nyilatkozatai és vallomásai, amelyeket a Fogaras
környéki románokról, illetve román származású tanítványairól adott. „Sokszor beszélgettem tanítványaimmal tekintett vissza később fogarasi múltjának ezekre a tapasztalataira —, a fogarasi gimnázium vézna növendékeivel
( . . . ) Meglátogattam szállásaikat, ahol hármával-négyével aludtak egy vackon, s egész hétig éltek az ablakközben
dugdosott hideg puliszkán, amit apjuk a hetivásárkor behozott számukra; soha húsféle, soha meleg étel. ( . . . )
Jámbor fiúk voltak, csodálatosan friss memóriával. A felsőbb osztályokban többnyire belőlük került az eminens
s nem a magyar tisztviselőcsemetékből, akik elbizakodtak úr voltuk s anyanyelvük előnyeivel, s inkább a
labdával törődtek. Szerettem ezeket a fiúkat, noha volt bennük valami idegenszerű; szerettem különös csinosságukat, alattomos, szinte állati kedvességüket s az elhasznál atlan népi energiát, amit bennük éreztem. Volt
bennük valami idegenszerű, s mégis volt bennük valami mélyen ismerős is. Mozdulataikban, szemük csillogásá
ban ugyanaz az ősi varázs babonázott, ami a székely balladákban, az erdélyi ételek ízében, tájszavakban, folyók
és falvak nevében s az öreg székely iskolaszolga által használt félmúltakban, melyeket oly különös szenzáció volt
eleven ajkakról hallani. Mint a népművészet s a népzene gyűjtői, én is megilletődve pillantottam e gyermek
szemeken át olyan mélységbe, ahol a kultúra még nem választja el egymástól a népeket, inkább összeköti; közös
dalokkal, közös mesékkel, közös emlékekkel; s hol székely és román szomszédul és testvériesen őriznek valamit,;
havasaik félhomályában, amit mi már régen elvesztettünk."1 °
Hasonló szavakkal tett tanúságot román tanítványaihoz fűződő érzelmeiről még korábban, a Halálfiai
Epilógjában, amely Sátordy Imrus erdővári tanárkodásának történetével zárja le a nagyívű regényt. Erdővár
természetesen Fogarassal azonos, az erdővári események, az erdővári emberek ábrázolásában a fogarasi tapasz
talatok öltenek alakot. A regény őszinte szavakkal beszél az író rokonszenvéről az elesett román nép iránt,
egyszersmind tanúságot tesz arról is, hogy Babits mennyire távol állott mind a világháború előtti, mind az utáni
magyar politika hivatalos nacionalizmusától, „Imre nacionalizmusa — olvassuk — távol állt a jelszavak és nemzeti
színek sovinizmusától. Imrében nem lobogott a Bartha Miklós szelleme, de még csak a Bánffy Dezsőé sem; s
nemcsak nemzetiségi kérdésekben kerülte ő a sovinizmust. Nemcsak Bánffy Dezső és Bartha Miklós, de az igazat
megvallva még Kossuth Lajos sem nagyon lelkesítette Imrét: az ő ideálja most Széchenyi volt, a Rend és Kultúra
szent őrültje." 11 Babits hőse nem fogadta el környezetének nacionalista jelszavait, s elutasította ezeket maga az
író is: a feladatot, amelyet a távoli végekre taszítva vállalni tudott, a Kultúra eszménye jelölte meg. A magányos
fogarasi tanár a magyar kultúra, s ami ezzel számára egyet jelentett: az európai szellemiség követének érezte
magát, s ez a küldetés némi vigasztalást szerzett a kényszerű száműzetésben: „Imre - mondja regényében — zord
fenségben sétált görög költőivel és német filozófusaival sanda bivalyok és nagyszakállú pópák közt, valóban a
Kultúra végvárán: és pedig a Magyar Kultúráén! A Magyar Kultúra, mely Pesten szegénynek és elmaradottnak
tűnt föl, itt már erőt és nemességet jelentett: Bethlen Gábor és Kemény Zsigmond földje volt ez, s Imre római
polgár a vad provincián. Egy kicsit száműzött; s talán Tomit idézte ő is magában, mint annyi magyar költő
ezidőtájt; új, apró Ovidius, nagy melankóliákkal, elhagyatva, de mindig fölényben. Ez a magány fájdalmas volt, s
edző. Zord exaltáció mindenesetre kínálkozott itt; de komoly munka is: A Balkán félvadjainak sápadt
gyermekeiből egy modern kultúrállam polgárait nevelni. Róma száműzöttje küldetést hordozott; s Imre a
küldetéses magyarság pionírja volt, noha nem fogta föl feladatát a nacionalista politika feladatául. A Magyarság
ügye egy volt a Kultúra ügyével: mint évszázak előtt, mikor mindkét csillag a Hunyadiak kardjahegyén
táncolt." 12
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Európaiság és regionalizmus

A Fogarason töltött három esztendő alapozta meg Babits érdeklődését Erdély - az erdélyi hagyományok,
az erdélyi kultúra és az erdélyi magyarság történelmi sorsának alakulása — iránt, ekkor látott bele abba a
politikai forrongásba, amely már előre jelezte mintegy a hamarosan bekövetkező történelmi fordulatot, s ekkor
ismerte fel azt is, hogy az erdélyi magyarság ügye a legszorosabban össze van kötve az európai kultúra és a
kulturális haladás ügyével. Éppen ezért aligha lehet véletlen, hogy a két világháború közötti korszakban olyan
benső érdeklődéssel kísérte az erdélyi magyar irodalom kialakulását és fejlődését, s hogy ez a fejlődő irodalom is
szüntelenül számon tartotta őt, mint az egyetemes magyar irodalom egyik legnagyobb egyéniségét, akinek
figyelmére és támogatására számítani lehet. Már 1922 őszén nyilatkozatot adott a kolozsvári Pásztortűz egyik
munkatársának, s ebben a nyilatkozatában is kifejezte érdeklődését az erdélyi magyar irodalom fejlődése iránt:
„örvendek annak - jelentette ki - , hogy Erdély elsőnek találta meg a hangját. Ez a hang a magyar pszichéből
fakad, s ez a hang nekünk kedves és rokon. Az erdélyi magyar papok, tanárok és tanítók a magyar kultúra bástya
őrei. A magyarság örök élete titkának kulcsa az ő kezükbe tevődött l e . " ' 3 Ezt követve régi barátja, Kuncz Aladár
kötötte össze közvetlenül az erdélyi magyar irodalommal, aki 1923-ban visszatért szülővárosába, és átvette az
Ellenzék című kolozsvári napilag kulturális mellékletének szerkesztését. Még az év nyarán levélben fordult
Babitshoz, írást, leginkább novellát kérve tőle, mégpedig rendszeresen, havi egy alkalommal.14 A levélre Babits
felesége, illetve néhány sorban maga a költő válaszolt, felajánlotta a Halálfiai folytatásos közlését, amely
1921-1922-ben a Pesti Naplóban jelent meg folytatásokban, illetve néhány már ugyancsak megjelent el
beszélést.15 E levélváltás nyomán adta közre a kolozsvári lap 1923. november 11-i száma Babits Aranygaras
című elbeszélését, majd néhány további versét és novelláját. Az erdélyi magyar sajtó ettől kezdve, általában
másodközlésben, rendszeresen teret adott Babits írásainak.
Kuncz Aladárnak mindazonáltal merészebb tervei voltak a budapesti költővel, nem egyszerűen az erdélyi
magyar lapok munkatársának szerette volna őt megnyerni, arra törekedett, hogy Babits „ideológusként"
kapcsolódjék be azokba a vitákba, amelyek az alakuló nemzetiségi irodalom feladatait és arculatát voltak hivatva
megrajzolni. Az erdélyi magyar irodalom első évtizedében sajátos „ideológiaalkotó" folyamatok játszódtak le,
ezek a folyamatok próbálták eszmeileg is megalapozni a történelmi kényszerűség következtében önálló pályára
tért erdélyi magyar kultúra további fejlődését és öntudatát. E folyamatok eredményeként jött létre az a
transzilvánista ideológia, amely igen nagy szerepet játszott a romániai magyar középrétegek, illetve széles népi
rétegek gondolkodásának alakulásában, egyszersmind az erdélyi magyar irodalom, különösen az Erdélyi Helikon
körül gyülekező írók tájékozódásában és munkásságában. A transzilvánista ideológia az erdélyi történelem
liberális és progresszív hagyományaira támaszkodott, az erdélyi népek - magyarok, románok és németek —
kölcsönös egymásrautaltságának és baráti együttműködésének eszméjét hirdette, ugyanakkor nem mondott
ellent a magyar nemzeti identitás elvének, ennek keretében adott kifejezést az erdélyi hagyományok vállalásának
és a különleges erdélyi patriotizmusnak. Az erdélyi tradíciók termékeny gondozásba vétele és a három erdélyi
nemzet, illetve kultúra szövetségének eszméje egy regionális erdélyi magyar irodalom kifejlődését tételezte fel,
olyan regionális irodalomét, amelynek körében békésen, egymást támogatva végezheti munkáját az erdélyi
magyar, román és német szellemi élet, s így ez a három irodalmi kultúra közösen tarthatja fenn az erdélyi múlt
haladó hagyományait. A regionális tudat és irodalom fejlesztését szorgalmazó írók és publicisták, közöttük Kós
Károly, Szentimrei Jenő, Paál Árpád és Zágoni István, a történelmi, illetve kulturális fejlődés sajátos menetére és
eredményeire hivatkoztak, arra az erdélyi hagyomány! a, amelyet a magyar állam kialakulása óta a partikuláris
erdélyi fejlődés képviselt, s amelynek teremtő erejét a-» önálló fejedelemség mutatta meg. Különösebb doku
mentáció helyett hadd idézzem csupán Kós Károly 1921-ben közreadott Kiáltó szó című politikai röpiratát,
amely a történelmi Erdély regionális önállóságának hagyományára szerette volna felépíteni a kisebbségi tudatot
és közéletet: „Nem szabad elfelejtenie (ti. a román kormányzatnak. P. B.), hogy mi nem az egységes magyarság
ból elszakasztott egyszerű lélekszám vagyunk, de külön históriai egység ezer esztendő óta, saját, külön erdélyi
öntudattal, önálló kultúrával, önérzettel. Tudtunk számolni minden helyzettel, tudtunk kormányozni és
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tudtunk nehéz vereségek után talpra állni." 16 A regionális erdélyi hagyomány és tudat ilyen módon a
transzilvánista ideológia alapvető elve és szerves követelménye lett.
A transzilvánista ideológia alakítói és hirdetői őszinte hittel szolgálták a regionális erdélyi kultúra gondola
tát, mégsem kívántak elzárkózást, nemzetiségi öncélúságot, ellenkezőleg, az önként vállalt regionális tudatot és a
kényszerű kisebbségi helyzetet magasrendű európai igényességgel kötötték össze, a szűkösebb erdélyi látóhatárt
az egyetemes emberi horizont felé tágították. Az európai tájékozódás már a történeti Erdélynek is nemes
hagyománya volt, a kisebbségi lét mostoha körülményei között dolgozó erdélyi magyar irodalom pedig már első
eszmélésétől fogva egyetemes kitekintésre készült, az irodalom nemzeteket egymáshoz fűző erejében remény
kedett. Arra számított, hogy az európai érzés és tudat körében találkozhat a román irodalommal, illetve a
kisebbségi német művelődéssel, és ebben a körben újíthatja meg természetszerű egységét az egyetemes magyar
kultúrával. A regionális és európai törekvések viszonya mindazonáltal nem volt egyértelműen harmonikus,
folytak viták az erőteljesebb regionálisra orientáció és az igényesebb európai tájékozódás képviselői között, és
Kuncz Aladár, aki Áprily Lajos, Bánffy Miklós, Ligeti Ernő és Molter Károly mellett minden bizonnyal ennek az
egyetemes jellegű tájékozódásnak a legfőbb szorgalmazója volt, arra törekedett, hogy Babits Mihály segítségével
is erősítse az egyetemesség, az európai gondolat hadállásait. Kuncz a Nyugat mozgalmában indult írói pályáján, a
modern francia irodalom vonzókörében nevelkedett, öntudatos európainak és egyetemes igényeket képviselő
erdélyi magyar polgárnak tudta magát, aki Thomas Mann, Romain Rolland és nem utolsósorban Babits Mihály
eszméi nyomán képviseli a cselekvő humanizmus ideáljait. A transzilvánista irodalmat úgy tekintette, mint
ennek a cselekvő humanizmusnak a közép-európai őrhelyét, s az erdélyi magyar kultúrától azt várta, hogy az
országhatárok fölött átívelő európai szellemiség gondozója legyen: műhely, amely tudatosan vállalja az európai
népek szellemi egységének, az egyetemes emberi eszményeknek a szolgálatát. S midőn 1929-ben — Áprily Lajos
Budapestre távozása után — átvette az Erdélyi Helikon szerkesztését, e gondolatok jegyében fordult Babits
Mihályhoz azzal a kéréssel, hogy a budapesti költő adjon az erdélyi folyóiratnak új szellemi programot, amely az
egyetemesség ideáljának képviseletét sürgeti. „Az Erdélyi Helikon — olvassuk Babits Mihályhoz írott 1929. július
31-i levelében — erdélyi s éppen ezért teljesebb mértékben egyetemes jellegű, mert mint kisebbségi irodalomnak
a szócsöve, kénytelen már létfenntartó okból is egyetemes távlatokat keresni. Nem tudom, volna-e az egész
magyar irodalomban alkalmasabb más, mint Te, aki egy ilyen egyetemes magyar szemléletnek a célkitűzéseit, az
eszméit s ezeknek keretében a regionális tendenciák értelmét, európai jelentőségét kifejteni és leszögezni tudná.
Azért fordulok Hozzád azzal a nagy kéréssel, hogy az első számomba írj egy ilyen természetű cikket, amely,
amikor bizonyos tekintetben visszatekint az elmúlt esztendőre, egyben és legfőképpen programot ad, a jövőt
felrajzolja és a legfőbb problémákat megjelöli." És ehhez még a következőket tette hozzá: „Ezért helyeznék
nagy súlyt arra, hogy mindjárt az első számba írj, s mintegy programot adva, egyszersmind az egyetemes,
magasabb rendű magyar irodalom lelkiismeretét is megszólaltasd."17 E levélre válaszolva küldte el Babits a
kolozsvári folyóiratnak — egyelőre programadó tanulmány helyett — Dante és a mai olvasó című írását, majd
magát a többször sürgetett tanulmányt, amely Európaiság és regionalizmus címmel az Erdélyi Helikon 1930-as
évfolyamának beköszöntőjeként látott napvilágot.18
16
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Az Erdélyi Helikon új programját megfogalmazó tanulmány, mint címe is mutatja, két törekvésről ad képet:
az európaiságról és a regionalizmusról, s ez utóbbi fogalmát Babits másként értelmezi, mint az erdélyi magyar
irodalom, amely regionalizmuson egy kultúrának a földrajzi és történelmi keretek által megszabott sajátszerű
ségét, viszonylagos autonómiáját értette. Babits regionaiizmus-fogalma ezzel szemben szélesebb értelmű, s
mondhatni, történelemfilozófiai megalapozottságú, ugyanis regionális kultúrának tekinti mindazt, ami valamely
embercsoport érdekét fejezi ki, s ilyen módon elszakad az egyetemesség igényétől és eszméjétől. „Bizonyos jelenti ki —, hogy mindig több lesz az olyan író, aki az egész Emberiség helyett csak egy nemzettel — vagy
esetleg csak egy fajjal, egy népréteggel, egy társadalmi osztállyal szemben érzi magát felelősnek. S nem a régifajta
nemzeti írókra gondolok itt, akiknek típusa nálunk egy Széchenyi vagy Vörösmarty vagy Petőfi. Bennük más
felelősség élt: ők egy nemzetért érezték magukat felelősnek az Emberiség előtt. Ez bizonnyal nem regionálizmus,
de regionálizmus a mai irodalom termésének 99 százaléka, mert az az egyetlen ambíció szülte, hogy egy nemzet,
egy faj, egy népréteg vagy társadalmi osztály életéről, erkölcsi és gondolatvilágáról mennél hívebb és mennél
immanensebb képet, leleplezést, vallomást adjon. Ilyenformán az író, aki nem tud vagy nem mer fontosat
mondani az Embernek és az Emberről: mond legalább valami fontosat egy kisebb közösségnek, vagy egy kisebb
közösségről. (Jó író dolga, — de nem nagy íróé.)" E partikuláris érdekekhez igazodó, azokat képviselő
irodalommal szemben az európai szellemiség egyetemességének elve mellett állott ki, s arra hivatkozott, hogy a
maga igazi hagyományai szerint a magyar művelődésnek is ezt az egyetemességet kell szolgálnia és képviselnie:
„A modern nacionalista életnézet - indította gondolatmenetét - , mely maga is egységes és mintegy nemzetközi
áramlat - nem téveszthet meg senkit efelől: a soknyelvű Európában egyetlen és egységes szellem él. ( . . . ) Az
»európai« rég egységes típus, és szinte máris egy nagy nemzet, ugyanazon neveléssel és hagyományokkal: s
nemzeti kultúráink tulajdonképp mind csak ugyanazon kultúra egyes dialektusai. Ennek az egységes nagy
kultúrnemzetnek tagja a magyar is. A mai magyar ember lelkivilága nagyjából azonos avval, amit európai
lelkiségnek szokás nevezni; s irodalmunk legelső kezdeteitől fogva mindmáig Európa vallását hirdeti, s ezt az
európai lelkiséget fejezi ki, melyet részben maga teremtett és munkált. Európa vallása sokat változott e hosszú
idő alatt: a magyar szellem vele ment jóban, rosszban. Végigcsinálta a reformációt és ellenreformációt, a
fölvilágosodást és az Érzelem vallásának azt a forradalmát, amit romanticizmusnak neveznek. Európai volt még
akkor is és abban is, ahogyan nemzeti akart lenni: mert nemzeti iránya is az európai credónak egy áramát
követte. A magyar irodalom az európai irodalomnak egy része s jövőjéről nem szólhatunk úgy, hogy az egész
európai irodalom jövőjére ne gondoljunk."
Az imént idézett gondolatok Babitsnak a húszas és harmincas években írott tanulmányaiból ismerősek: az
1925-ben keltezett Uj klasszicizmus felé, az 1928-as Az írástudók árulása, az 1930-as Ezüstkor, az 1933-as A
halhatatlanság halála és az 1934-es Nemzet és Európa című nagy kultúrfilozófiai esszék hasonló módon
állították szembe egymással az irodalom közvetlen politikai — osztályharcos vagy nemzeti — feladatvállalását
azzal az egyetemességtudattal, amely Babits értelmezése szerint az emberiség állandó erkölcsi és kulturális
értékeit, a nagy humanista hagyományokat képviseli. Ennek az egyetemességnek a szolgálatát várta el az erdélyi
magyar irodalomtól is, midőn idézett tanulmányának zárógondolatában a nemzetiségi irodalom egyetemes
szerep- és feladatvállalásának lehetőségére figyelmeztetett: „Nincs Európában irodalom, melynek számára a saját
regionálizmusa élőbb, égetőbb, fájóbb problémát jelentene, mint a magyarnak. De talán, ahol ennyire fáj és él ez
a probléma, ott kétszeres joggal lehet remélni, hogy a regionálizmus önmagából növeszthet ki valamit, ami több
nála, valamit, ami nem csupán partikuláris érdekű, ami az embert és a mai embert mélyen és lényegesen
érintheti. A mai Emberség sorsának gyökeréhez bizonnyal annak az irodalomnak van a legtöbb kilátása
hozzáférkőzni, amely Nemzet és Ember viszonyát legforróbban átéli önmagában; s a kulturális válság gyökeréhez
az ér, amelyiknek számára a saját partikulárizmusa legvitálisabban vált problémává. S itt van a kis irodalmak
reménye, hogy fontosat és izgatót mondhassanak ma, amikor a nagyok is alig tudnak ilyent mondani. S itt
elsősorban a magyar szellemé: melyet különleges helyzete s egész története predesztinált, hogy különös
intenzitással élje át az emberi és regionális kultúra összeütközésének akut drámáját. S köztünk magyarok közt is,
ki ismerheti erősebb és tragikusabb ízét e könnyes élménynek, mint amit ismer az erdélyi lélek? És ez az érzés
adja meg talán az erdélyi irodalmi mozgalomnak erősítő, kincses öntudatát." Az erdélyi magyar irodalomnak ezt
a lehetősegét és feladatát azután nemcsak teoretikusként rögzítette, hanem az irodalmi értékek iránt fogékony
kritikusként is támogatni kívánta, midőn néhány nagyszabású kritikai esszében adott véleményt a nemzetiségi
irodalom művészi eredményeiről. Kuncz Aladár Fekete kolostor című emlékiratát úgy méltatta, mint a
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nacionalista elfogultságokon felülemelkedő európai szellemiség kiváló alkotását, és a szűkebb provincia határait
áttörő egyetemes emberi üzenetet hallotta ki Tamási Áron és Reményik Sándor munkásságából is. 1 9
Babits egyetemes igényeket támasztott az erdélyi magyar irodalom iránt, s természetesen elutasította a
nemzetiségi irodalmak kűlönfejlődésének lehetőségét is, amely a sok évszázados fejlődés során kialakult magyar
nemzeti irodalmat több magyar nyelvű irodalom laza egymás mellett élésével váltotta volna fel. Már idézett
1922-es nyilatkozatában sürgette, hogy a magyarországi és az erdélyi irodalom vegye fel egymással a szoros
kapcsolatokat: „Kétségtelenül károsnak tartanám — jelentette ki —, ha a magyar irodalom a külpolitikai
változások miatt több ágra szakadna. Tehát káros lenne egy külön felvidéki, külön erdélyi, külön vajdasági
magyar irodalmat feléleszteni. Ezért mondhatnám bátran, hogy ez Erdély különhatároltságát, külön irodalmi
demarkációját jelentené. Erdély, ha állampolgárilag le is törődött az ezeréves nemzettestről, a lélek integer, s a
lelket politikai választóvízzel nem lehet megölni."20 Ez a nézete az erdélyi magyar irodalom több kiváló
íróegyéniségének véleményével találkozott, akik szintén a magyar irodalom lényegi egysége mellett tettek hitet,
s azt hangoztatták, hogy a nemzetiségi irodalmi kultúra nem kíván elszakadni attól a sok évszázados szervezettől
és hagyománytól, amelyet a magyar nemzeti irodalom jelent. A magyar irodalom egységéről folyó viták a húszas
évek végén élénkültek meg, midőn a kisebbségi helyzetben dolgozó magyar irodalmak már kifejlesztették a
maguk önálló intézményeit, és tisztázni kellett ezeknek az intézményeknek, mi több, a nemzetiségi irodalmak
nak a viszonyát az anyaország irodalmával. Ekkor jelent meg az erdélyi magyar körökben is nagyrabecsült
Ravasz László református püspök Irodalmi skizma című vitaírása, amely a magyarországi és az erdélyi irodalom
végzetes kettéválásának képét rajzolta fel. 21 Az alakuló erdélyi magyar irodalom legjobb képviselői cáfolták
Ravasz püspök állítását, közöttük Szentimrei Jenő, Tabéry Géza, Ligeti Ernő és Kuncz Aladár, aki egyenesen „a
retorikai rémlátások birodalmába" utalta a skizma-per vádjait.22 Az Erdélyi Helikon 1928-as évfolyamában —
Benedek Elek, Berde Mária, Kós Károly, Molter Károly, Reményik Sándor, Krenner Miklós, Szentimrei Jenő és
Tabéry Géza részvételével - írói ankétot rendezett a magyar irodalom egységének kérdéséről, s ez az ankét is a
magyarországi és az erdélyi irodalom közös hagyományai, szoros összetartozásának tudata és alkotó együtt
működésének fenntartása mellett nyilatkozott.23 Ennek a szellemi egységnek a látható kinyilvánítására és
szolgálatára vállalkozott Kuncz Aladár, midőn 1929-ben átvette a kolozsvári folyóirat szerkesztését, és Babits
Mihálytól programadó tanulmányt kért. „Mentől inkább igyekszem — írta a budapesti költőnek 1929. október
25-i levelében — egy ilyen egyetemes irodalmi program értelmében dolgozni, annál inkább látom, hogy ennek a
programnak igen nagy jelentősege és mély értelme lehet. Csak egy példát említek: bekértem Magyarországról s
mind a három utódállamból az ott élő fiatal magyar írók részéről nyilatkozatot, s a már eddig is beérkezett nyers
anyagból annyi kezdeményezést, annyi ösztönzést tudok kiolvasni arra, hogy sürgősen igyekezzünk közös alapot
teremteni a szétszakadt irodalmi területek működésében, mert ha ezt elmulasztjuk, esetleg többé már össze nem
hozható divergenciák támadnak."34
Az anyaország és az elcsatolt területek irodalmának szerves egységét hangoztatta Babits is, nemcsak már
idézett nyilatkozatában, hanem későbbi írásaiban is, mintegy válaszolva Kuncz Aladár aggodalmaira és szer
kesztői törekvéseire. 1931-ben írott Transsylvanizmus című kis tanulmányában, Tabéry Géza Emlékkönyv című
munkájának ismertetése során vitába szállott a transzilvánista ideológia irodalmi decentralizációt és regionaliz
must hirdető tételével, azt kívánva, hogy az erdélyi magyar irodalom minél szorosabban kötődjék az egyetemes
magyar irodalomhoz.25 „Ez az Idea - állapította meg a transzilvánista gondolatról - Erdélyben tudott így
kivirulni: de mégsem erdélyi, hanem emberi! S tendenciája, ha logikus és magához hű marad, nem lehet az, hogy
az erdélyi irodalmat a magyarországitól elkülönítse. Ellenkezőleg: az erdélyi irodalomnak, éppen saját eszméjé
nél fogva, mely megveti a »hatalmak és határok« esetlegeit, intenzíven vissza kell kapcsolódni az egységes
19
Fekete kolostor, l.h., Karácsonyi örömök. Tamási Áron, Ábel a rengetegben. Nyugat 1933.1.127-128.,
régtörő Mátyás. I. h.Az erdélyi költő. Reményik Sándor, Nyugat 1940.1.388-392.
"Pásztortűz 1923.129-132.
21
Könyvbarátok Lapja 1928.105-107.
"SZENTIMREI Jenő: Híd 1928. 3 - 4 . sz., TABÉRY Géza: Magyar Hírlap 1928. ápr. 22., ÜGETI Ernő:
Uo. 1928. ápr. 29., KUNCZ Aladár: Tíz év. Erdélyi Helikon 1928.4.
2
'Erdélyi Helikon 1928. 55-58., 146-150.
24
KUNCZ Aladár: Levelek. 171-172. A levél szövegéből itt „a szétszakadt irodalmi területek működésé
ben" kifejezés hiányzik, a teljes szöveg: OSzK, Babits-hagyaték. Fond III. 810. A bekért nyilatkozatok Fiatal
magyarok címmel jelentek meg. Erdélyi Helikon 1930.1. sz.
2s
Transsylvanizmus. Nyugat 1931. II. 480-482.
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magyar irodalom vérkeringésébe. Táplálni azt nemes eszméjével, szabadabb légkörével — s táplálkozni annak
szélesebb gyökerű erejéből." Babits nem a transzilvánista eszmék megszólaltatása és nem az erdélyi táj,
történelem és népélet különleges világának ábrázolása következtében értékelte nagyra az erdélyi magyar
irodalom alkotásait, hanem általánosan emberi mondanivalóik, egyetemes művészi értékeik miatt: Reményik
Sándor, Kuncz Aladár és Tamási Áron műveit a magyar nemzeti irodalom értékes nyereségei gyanánt fogadta, s
arra figyelmeztetett, hogy számos magyarországi írónak éppoly köze van Kemény Zsigmondhoz, mint az
erdélyieknek. A transzilvánista ideológiát nem mint az erdélyi sajátosságok teoretikus kifejtését ismerte el,
hanem mint humanista eszmekört, amely szembefordulást jelent a nacionalizmussal és az irodalmi alkotás
szabadságát hirdeti. „Ez a transsyhanizmus - állapította meg idézett tanulmányában - teljes ellentéte annak a
politikai és közjogi irredenta dacnak, mely a régi Magyarország ideológiájának szellemében az új sorshoz és
helyzethez illő irodalmi attitűdnek látszanék." „Az erdélyi irodalmi etika mögött — folytatta gondolatmenetét
— maga a transsylvarüzmus áll: egy emelkedett, egységes világnézet, mely minden írót többé-kevésbé lelkesít, s
túlemel a pártok törtetésén éppúgy, mint az egyén céltalanságán. És a szabadság. Az a nagyobb irodalmi és
eszmei szabadság, amit ez a világnézet jelent, s amiből táplálkozik." A transzilvánista irodalmat és a transzil
vánista ideológiát ennyiben érezte a saját tulajdonának is, amint erről néhány esztendő múltán a Nyugat
„Könyvről könyvre" rovatában Az én erdélyiségem - Védekező kollektivitás - Presztízs és minőség - Erdélyi
csillagok címmel számot adott. 26 Pontos képet ad ebben az írásában a transzilvánista ideológia létrejöttének
okairól: „Kényszerűség szülte azokban a szomorú években, mikor a kulturális kapcsolat Erdély és Magyarország
között egy időre szinte teljesen megszakadt. Az erdélyi magyar kultúra magára maradt, s mint a mostohába
került gyerek, kényszerült egyedül a maga erejéből fejlődni s boldogulni. így alakult az erdélyi írók közt is külön
közszellem, amelynek természetes szerepe és feladata kezdetben csak egy lehetett: egymást bátorítani és
gyámolítani." És e gondolatmenet egy későbbi szakaszán ismét kinyilvánítja alapvető meggyőződését a magyar
irodalom természetes egysége felől: „magyar irodalom csak egy van, egyetlen föld, amelynek termő talaja a
magyar nyelv."
Az erdélyi irodalom értékeinek elismerése és szabadabb közszellemének támogatása a kritikai gondozás
szorgalmazásával járt együtt, minthogy a harmincas évek derekán már Babits is mind kedvetlenebbül látta azt a
minden érdemi bírálatot nélkülöző ünneplést, amely az erdélyi könyvet az anyaországban körülvette. A
nemzetiségi irodalmaknak hagyományosan az irodalombírálat volt a legkevésbé erős oldaluk, s maguk az erdélyi
magyar irodalom intézményei és felelős tényezői is szüntelenül sürgették az irodalom hitelesebb önismeretét, a
hatékonyabb kritikai munkát, amely nem tanúsít elnézést minden kisebbségi körülmények között született
irodalmi mű iránt. A marosvécsi írótalálkozók elfogadott határozatai éppúgy az „egységes kritikai szellem"
érvényesülését szerették volna elérni, mint az Erdélyi Helikon irodalompolitikái írásai, amelyek szüntelenül
ostorozták a lagymatag kritikai gyakorlatot.2 7 Az érdemi bírálat elmaradása jellemezte az erdélyi irodalom
magyarországi befogadását is, ahol részben az erdélyi magyarsághoz kapcsolódó nacionalista közhangulat,
részben az erdélyi könyvek terjesztésében érdekelt üzleties szellemű kereskedelem szüntelenül azon mester
kedett, hogy az erdélyi írásműveknek - függetlenül minden irodalmi értéktől - megfelelően jó fogadtatása
legyen. A húszas évek végétől kezdve több hazai kritikus - közöttük Komlós Aladár és Schöpfün Aladár — is
felemelte szavát az irodalmi életben tapasztalható kritikai mesterkedések ellen, azt kívánva, hogy az erdélyi
magyar irodalom az anyaországi irodalommal egyenlő kritikai elbánásban részesüljön.2 8 Babits ugyancsak az
érdemi irodalombírálat mellett nyilatkozott meg, midőn Schöpflin tanulmányára hivatkozott Az én erdélyi
ségem gondolatmenetének már a kezdetén: „Igen - jelentette ki - , eljött a nap, amikor a kertésznek le kell
akasztani fogasáról a nyesőollót. Ez mogorván hangzik, de bók rejlik benne: azt jelenti, hogy az erdélyi irodalom
"Nyugat 1935. II. 71-75. Könyvalakban: Esszék, tanulmányok. II. köt. 464—469. A magyar irodalom
lényegi egységének gondolatát hangoztatta később a Nyugatban rendezett ankéton is: Egységes magyarság.
Nyugat 1941. 28—29. Az ankét anyaga a folyóirat 1940-1941-es évfolyamában jelent meg, résztvevői: Illyés
Gyula, Joó Tibor, Keresztury Dezső, Schöpflin Aladár, Tolnai Gábor, Asztalos István, Tabéry Géza, Vass László,
Wass Albert, Reményik Sándor, Kovács László, Molter Károly, Szemlér Ferenc, Szentimrei Jenő, Tompa László
és Babits Mihály.
27
Az első helikoni találkozó jegyzőkönyve, in A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája. Szerk.
MAROSI Ildikó. Bukarest, 1979. I. köt. 59-60. Vö. KRENNER Miklós; Kisebbségi irodalmi bírálat. Erdélyi
Helikon 1930. 257-260.
"KOMLÓS Aladár, Az utódállami irodalom pesti konjunktúrája. A Toll 1929. 9. sz. 44-45., SCHÖPFLIN
Aladár, Erdélyi irodalom Nyugat 1934.1.109-111.,\Jő: Erdélyi irodalom. Nyugat 1935.11.1-4.
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kinőtt a dilettantizmusból." Ezt a felszólítását is az a meggyőződés sugallta, hogy az erdélyi íróknak végre el kell
foglalniok az őket megillető egyenrangú helyet a magyar irodalom nagy családjában, s ez a helyfoglalás végül is
egyenlő kritikai mértéket követel. „A háború utáni erdélyi irodalmat — érvelt — rendesen csak önmagában
szokás tekinteni. Ideje volna egyszer a magyar irodalom egységében s arra gyakorolt hatásában is vizsgálni. Ez a
magyar kritikus természetes joga és kötelessége."

Az elmaradt erdélyi utazás
Babits Mihály több alkalommal is készült arra, hogy Erdélybe látogasson, személyesen is megismerkedjék a
nemzetiségi irodalom életével, és felkeresse a fiatal tanár korában látott városokat. Első alkalommal 1924 nyarán
került szóba a kolozsvári látogatás ügye, midőn Kuncz Aladár és Tabéry Géza Ady szüleinek aranylakodalma
alkalmából Zilahon és Érmindszenten ünnepségeket szervezett, hogy az erdélyi magyar írók kifejezhessék
ragaszkodásukat a költő szellemi öröksége iránt. Kuncz 1924. június 19-én levélben hívta meg az ünnepségekre
Babitsot (és Kosztolányit), kéthetes erdélyi tartózkodást javasolt, s felajánlotta gondoskodását arról, hogy
Babits és felesége „nagyon kellemes környezetben kedves embereknél és szép helyen" töltsék el „mint vendégek
ezt a két hetet". 29 A látogatásra azonban nem került sor, az Ady-házon elhelyezett emléktáblát a Nyugat írói
nevében Kuncz Aladár koszorúzta meg. 30
A következő alkalommal 1935-ben készült Babits Mihály Erdélybe látogatni, arra a Biharfüreden tervezett
magyar-román irodalmi találkozóra, amelynek gondolatát M. G. Samarineanu, a nagyváradi Família című
folyóirat szerkesztője, illetve Tabéry Géza, a Váradon élő erdélyi magyar író vetette fel. A nagymúltú román
folyóirat nem először próbált közeledni a magyar irodalomhoz, 1926 és 1935 között több magyar író, közöttük
Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes és Tabéry Géza műveinek fordítását közölte, 1934-ben
Octavian Goga nevezetes tolmácsolásában Az ember tragédiája egy részletét mutatta be, emellett több alkalom
mal adott szemlét magyar folyóiratok, így a Nyugat, az Erdélyi Helikon, a Korunk és az Erdélyi Fiatalok
közleményeiről, közöttük Babits tanulmányairól.31 Tiberiu Mo$oiu nagyváradi polgármester, Samarineanu
szerkesztő és Tabéry Géza, mint Babits Mihálynak írott levelük is mutatja, közös eszmecserére szólították fel a
magyar és román irodalmi élet kiváló egyéniségeit.32 A szétküldött levelekkel párhuzamosan jelent meg a váradi
29

KUNCZ Aladár, Levélek. 54-55.
JÁSZAI Andor,Adatok a romániai Ady-kultusz történetéhez. Igaz Szó 1957. II. 927-934.
3
'DÁVID Gyula, Váradi hídverés - 1935. in Találkozások. Bukarest 1976.199-206.
32
Tiberiu Mosoiu, M. G. Samarineanu és Tabéry Géza 1935. aug. 20-i levele. OSzK, Babits-hagyaték,
Fond III. 1264. A levél szövege a következő: „Nagyváradon a «Família» folyóirat köré csoportosult román írók
és az erdélyi magyar kisebbségi írók f. hó 10-én közös megbeszélést tartottak. Elhatározták ez értekezleten,
hogy a magyar-román kulturális közeledés érdekében megteszik a gyakorlati kezdeményezés lépéseit. Ebből a
célból egy kezdeményező bizottságot alakítottak, amelynek elnöke Mosoiu Tiberiu egyetemi tanár, a román
képviselőház alelnöke, Nagyvárad város polgármestere. Titkárai magyar részről: Tabéry Géza, román részről:
M. G. Samarineanu, a »Família« folyóirat szerkesztője. Ez a bizottság egyetértve az augusztus 10-én megtartott
értekezlet többi résztvevőivei (többek között Berde Máriával és Ligeti Ernővel) eddig az alábbiakat valósította
meg:
1.) Mosoiu Tiberiu polgármester révén Nagyvárad város részéről állandó jelleggel 25 000 lei évi jutalomdíjat
állapított meg oly kiadatlan irodalmi munkák honorálására, amelyek leginkább méltók a kultúrközeledés
ügyének előmozdítására. Ezeket a műveket Nagyvárad város fogja kiadni a »Família «vállalkozásában.
2.) A »Família« és a köréje csoportosult írók könyvkiadó vállalatot létesítenek, évenként 10 irodalmi mű
kiadására. A művek közül 5 román nyelvű irodalmi munka magyar nyelven, 5 magyar nyelvű pedig román
nyelven jelenik meg.
•
Az első évi 25 000 lejes jutalomdíj közös megegyezéssel egy magyar nyelven megírott» román irodalom
történet« számára adatik ki, amely művet az e célból felkért magyar—román bírálóbizottság legméltóbbnak fog
találni a díjazásra.
A »Família« kiadásában megjelenő és fordításra alkalmas művek ajánlására nézve az az óhaj merült fel, hogy
e műveket egy közös magyar—román megbeszélésen jelöljük ki. A kezdeményező bizottság úgy határozott, hogy
ez alkalommal ünnepélyes közös megbeszélést is tart, a kulturális közeledés ügyében. Október hó első felében
alkalmasint október 13-án tehát Nagyváradra 10 magyar és 10 román írót hívunk meg e megbeszélésre.
30
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folyóiratban Samarineanu írása, amely összefogást sürgetett a román és a magyar szellemi élet között: „Két
olyan nép vagyunk, amelynek a történelem és a művelődés terén párhuzamosan kell haladnia. Mindegyiknek
megvan a maga teljesítménye, művészi és szellemi alaptőkéje. A tervezett kölcsönhatások révén nem gazdagíthat
juk-e vájjon egymás lelki kincseit? (...) Egyetértést hirdetünk mindenekelőtt irodalmi téren. Az agy közvetlen
kapcsolatban áll a szívvel s a lélekkel. Mihelyt megismerjük egymást, a közeledés bizonyosan elkövetkezik. ( . . . )
Ha eddig nem is történhetett meg, hogy az ész az észhez s a szív a szívhez közeledjék, jó szomszédokként
próbáljuk most meg." 33 Ezt követve öt kérdésben kérte a kiszemelt magyar és román írók állásfoglalását a
kulturális közeledésről, ez az öt kérdés a következő:
„1. Lehetségesnek tartja-e a román—magyar kulturális együttműködést?
2. Ha igen, hogyan képzeli el? Milyen erőket kell mindkét részről az ügy szolgálatába állítani?
3. A két nép művelődése elegendő alapot nyújthat-e a megegyezés nagy épületéhez?
4. Az író művével ellensúlyozhatja-e azt a meghasonlást, amelyet a politikus működése, szándékosan vagy
tudattalanul, felidézhet?
5. Mi a véleménye a nagyváradi »Família«által kezdeményezett közeledési mozgalomról? "
A román folyóirat-szerkesztő felhívására tizenhárom magyar és tizenkét román író válaszolt, a közlés
sorrendjében Zilahy Lajos, Babits Mihály, Benedek Marcell, Illyés Gyula, Márai Sándor, Mihail Sadoveanu,
Lucián Blaga, Camil Petrescu, Corneliu Moldovanu, Victor Eftimiu, Caton Theodorian, Romulus Dianu,
G. M. Vladescu, Berde Mária, Ligeti Ernő, Molter Károly, Germanus Gyula, Tabéry Géza, Pompolius Constantinescu, Octav Sulutiu, Markovits Rodion, Kádár Imre, Szemlér Ferenc, Cezar Petrescu és Pétre Comarnescu. A
beérkezett válaszok a nehéz politikai helyzetben, a magyarországi revizionista és a romániai antirevizionista
propaganda nyomása ellenére is kiálltak a szellemi kapcsolatteremtés és hídépítés eszménye mellett, sürgették a
magyar és a román irodalom kölcsönös megismerését, az írók személyes találkozását és termékeny eszmecseréjét,
és hangot adtak annak a meggyőződésüknek, hogy a szellem embereinek kell létrehozniuk azt a kölcsönös
megértést, amelynek megteremtését a politika mind az ideig elmulasztotta. 34 Nem lehet feladatom részletesen
ismertetni a magyar—román írói ankét anyagát, csupán Babits Mihály válasznyilatkozatát idézem: „1. Az európai
művelődés egy és közös. A román és a magyar irodalom egyaránt része az európai irodalom egységének.
Szomorú, hogy oly kevéssé ismerik egymást. Az irodalmak, valamint az írók is, akkor fejlődnek, ha egymásra
hatnak, kölcsönösen gazdagítván egymást. Az irodalomtörténet eléggé mutatja, hogy sem a nyelv, sem a politika
nem lehet akadály e kölcsönös befolyás és gazdagítás számára.
2. Mindenekelőtt össze kell ismerkednünk. Az erdélyi írókra és fordítókra ezen megismerés közvetítése
körül nagy és hasznos munka vár. Nem elegendő, hogy némi fogalmat nyerjünk írókról és műveikről. Be kell
hatolnunk azok szellemébe, hogy mindazt felszívhassuk, amit számunkra adni és mondani tudnak.
3. Efféle kölcsönös hatás révén feltétlenül kialakulhat bizonyos hangulati és észjárásbeli közösség a két nép
szellemi elitjében. Ez pedig nem maradhat terjesen hatástalan a két nép közti egyéb kapcsolatokra sem.
4. A politikai meghasonlás egyik leggyakoribb és legveszélyesebb eszköze a hazugság: annak a képnek
meghamisítása, amely valamely népről a másik nép lelkében él. Bármilyen módon nyilatkozik is meg ez a
Meghívjuk azonkívül magyar részről a Kisfaludy-Társaságot, a Pen Klubot és a Színpadi Szerzők Egyesületének
képviseletét.
E megbeszélésekkel kapcsolatban szeretnénk nagyobb arányú irodalmi ünnepséget is előkészíteni, majd a
megbeszélések után esetleg közös kirándulást szerveznénk Románia területén.
Tisztelettel meghívjuk a fent részletezett megbeszélésekre önt is és reméljük, hogy személyes jelenlétével
bennünket nemcsak megtisztel, hanem kulturális célkitűzéseinkben értékes segítségünkre lesz. Felkérjük, szíves
kedjék legkésőbb szeptember hó 10-ig bennünket értesíteni, számíthatunk-e személyes megjelenésére? Szíves
válaszát alábbi címre kérjük megküldeni: Redactia revistei »Famüia«, Oradea, Str. Tache Jonescu 42, Románia.
Fogadja tiszteletünk és nagyrabecsülésünk kifejezését,
elnök
Tabéry Géza
Tiberiu Mosoiu
M. Samarineanu
titkárok"
33
Ne putem intelege not cu maghiarii? Famüia 1935.4. sz. Magyarul: Vdradi hídverés. A Família ankétja a
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hídverés. Új szemelvényes kiadása: A váradi hídverés. Magyar és román írók nyilatkozatai 1936. (Valójában
1935). Bev. E. F. P. (E.FEHÉR Pál) Kritika 1983.1. sz. 3 - 5 .
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hamisítás, az írók sokat tehetnek ellene. Különösen, ha magukban hordozzák a közös érzés és gondolat
lehetőségét, amely szembehelyezkedik a meghasonlást felidéző sugalmazásokkal.
5. Egyetlen szóba foglalva: a váradi kezdeményezés nagy jelentőségű, igaz célt tűzött zászlajára.
Lehet-e vájjon napjainkban nagyobb szolgálat, mint a megértés útjait egyengetni két nép között? S ki
hivatottabb erre a szolgálatra, mint az író? Amit tehetünk, az talán egyelőre kevés. De ezt a keveset is meg kell
tennünk."35
Az ankét nyomán felvetődött magyar-román írótalálkozót 1935 októberében, majd 1936 tavaszán szeret
ték volna megrendezni: sajnos, a biharfüredi találkozó eszméjét a felvetődött egyéb tervekkel együtt elsodorta a
két szomszédos országban mindinkább felerősödő nacionalista közhangulat.
Babits Mihály örömmel utazott volna Erdélybe, annál is inkább, mert időközben újabb meghívást kapott:
Sényi László, a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság főtitkára fordult hozzá igen elismerő hangú
levélben, hogy irodalmi előadásra, illetve, ha lehetséges, egész előadókörútra invitálja meg.36 Babits, noha ekkor
már erősen kínozta végzetessé váló betegsége, valósággal fellelkesült a meghíváson, és sietett elfogadni a Társaság
ajánlatát: „A Kemény Zsigmond Társaság meghívását — írta 1935. szeptember elején — köszönettel fogadom, s
igaz örömmel teszek annak eleget. Magamnak is legmelegebb óhajom meglátogatni Erdélyt, melyhez személyileg
is sok régi emlék fűz. Lelkes szeretettel vállalkozom erre az argonauta-útra (...) Ami más erdélyi városok
bekapcsolódását s egyáltalán az ott-tartózkodás programját illeti: ebben én egészen Rátok bíznám magamat.
Állítsátok össze menetrendemet és napirendemet, úgy, ahogyan azt jónak találjátok. Én a magam részéről csak
egy külön kirándulást szeretnék majd tenni; éspedig Fogarasra, ahol néhány fiatal esztendőt töltöttem."37
Időközben a tervezett felolvasó körútról az erdélyi magyar közvélemény is értesült, s Babitsot meghívó levéllel
kereste fel Szemlér Ferenc, aki egy brassói koncertrendező irodára hivatkozva kolozsvári, nagyváradi és brassói
irodalmi előadásokat javasolt, illetve egykori fogarasi barátja, Kontesveller Károly gyógyszerész, aki arra kérte,
hogy tanári munkájának hajdani színhelyén is tartson előadást.3 8 A költő utazni készült, a politika azonban
másként határozott: a bukaresti hatóságok visszautasították Sényi László felterjesztését, amelyben a tervezett
előadás megrendezésének hivatalos jóváhagyását kérte.39 Ez az elutasítás igen károsan érintette a nagy remé
nyekkel szerveződő magyar—román irodalmi kapcsolatokat: az erdélyi magyar sajtóban Szentimrei Jenő és Dsida
Jenő tiltakozott, Babits pedig külön nyilatkozatban mondta le a tervezett biharfüredi írótalálkozón való
részvételét.40
A biharfüredi meghívást elutasító nyilatkozatában Babits fenntartotta a magyar—román kulturális közeledés
feltétlen szükségességének gondolatát, egyszersmind arra utalt, hogy a román hatóságok eljárása nem lehet
független attól a türelmetlen nemzetiségi politikától, amely a kisebbségi magyar kultúrával szemben érvényesül,
végül pedig a román íróktól várt tiltakozó állásfoglalást a bukaresti hatóságok döntése ellen.41 „Ma is — fejtette
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ki — változatlanul tudok lelkesedni olyan tervért, amely a »szellem hídját akarja verni a népeket elválasztó
szakadékok fölött«: hogy az írók hozzák helyre, amit a politikusok elrontottak. De hát hogyan képzelhető el a
»kultúrközeledés« két nemzet közt akkor, amikor az egyik nemzet nem engedi be országába a másik íróit, akik
nyelvük és nemzetük kultúráját viszik testvéreikhez a szomszédba? (...) a biharfüredi értekezlet csak akkor
végezhetne hasznos munkát, ha határozottan szembe tudna szegülni a román kormánynak avval az irányzatával,
mely a magyar kultúra romániai útjai elé érthetetlen politikai sorompókat állít. Ez az irányzat pedig bizonyosan
összefügg a román kormány egész kisebbségi politikájával. Tiltakoznak-e a román írók a kultúra és az európai
testvériség nevében ez ellen a ferde kisebbségi politika ellen? Ha igen: a román kultúra nagyszerű érettségéről és
szabadságáról tesznek tanúbizonyságot, s minden lelkes rokonérzésem az övék. Ha nem: akkor semmiféle
biharfüredi találkozónak nem látom értelmét." Erre a nyilatkozatra egy másik biharfüredi meghívott, Zilahy
Lajos adott feleletet, mint írta: „Szeretném meggyőzni Babits Mihályt, hogy a román hatóság és az a román
irodalom, amellyel mi találkozni akarunk, s amelynek megismerésére és az emberi szellem jegyében való
kapcsolataira őszintén vágyunk, a szóban forgó sérelmek kapcsán semmiféle összefüggésben nincs egymással."42
Babits nyomban nyílt levélben válaszolt Zilahy Lajosnak, s ebben az újabb nyilatkozatában már rész
letesebben és árnyaltabban foglalt állást a bukaresti hatóságok elutasító határozata és a biharfüredi meghívás
lemondása ügyében.4 3 „A biharfüredi gondolat - érvelt — nekem eredetileg éppoly rokonszenves volt, mint
Zilahynak. Román és magyar írók kézfogása. Találkozás egy kicsi szigeten, a nemzeti viszályok, politikai
torzsalkodások hullámai fölött! Gyönyörű álom, s változatlanul hiszem, hogy több mint álom. A sziget létezik, s
ezen a szigeten valóban találkozni fogunk. Csak éppen nem gondolom többé, hogy ez a sziget Biharfüreden van.
Egyáltalán nem gondolom, hogy a földrajzi mappán van." Véleménye szerint a sérelem, amelyet el kellett
szenvednie, nem az ő személyét, hanem a magyar irodalmat érte, annak ellenére, hogy ő, mint ennek az
irodalomnak a képviselője mindig az európai kultúra egységét hirdette. A kulturális együttműködés eszméjéről
mindazonáltal nem akart lemondani, ellenkezőleg ismét hitet tett a magyar és román irodalom testvérisége
mellett, s bízott abban is, hogy a két szomszédos nép közeledését végül is az irodalom fogja megalapozni. Ezt a
meggyőződését a következőkben fejezte ki: „Dehát lemondjunk a kulturális kölcsönösség és testvériség misszió
járól? Lemondjunk a találkozásról, a szigetről, a kézfogásról a politika sorompóin át? Szó sincs róla, erről
nekünk sohasem szabad lemondanunk. S nincs is ok rá, hogy lemondjunk. A sziget, ahogy mondtam, valóban
létzik, csak éppen hogy nem a földrajzi mappán fekszik. Ez a sziget maga az irodalom, ahová mindannyiunknak,
van bejárásunk, sőt tehetségünk arányában bizonyos fennhatóságunk is. Itt csak tőlünk függ, hogy leromboljuk
a sorompókat, s a magyar és román kultúrát gazdagítsuk egymás ízeivel. Csak tőlünk függ, hogy a két nép
szellemét egymás megértésére vezessük. Ehhez nincs szükség semmiféle értekezletre s intézményes mozgalomra:
politika és államhatalom semmit sem tehet ez ellen. Itt az írás maga válik előbb-utóbb cselekedetté, s az író,
mint író, hatályosabb politikus a politikusoknál. Biztosra veszem, hogy irodalmaink élni is fognak ezzel a nemes,
lassú, de tagadhatatlan hatalmukkal a jó cél érdekében. A magyar irodalom egyre több és több érdeklődéssel fog
fordulni a román felé, annál inkább, mert a nyelvi különbségeken át az erdélyi írók közvetítőül és tolmácsul
szolgálhatnak. S ha a román literatúra hasonlóan elfogulatlan rokonszenvvel tárja ki ablakait a magyar szellem
hatásai előtt, talán előkészítheti az időt és levegőt egy új »biharfüredi találkozóra«".

Epilógus: .JRólad álmodtam Erdély"
Babits végül is nem térhetett vissza arra a földre, ahol ifjúságában oly igen termékeny éveket töltött, az
erdélyi magyar irodalomra és az erdélyi magyarság sorsára azonban mindvégig szeretettel figyelt. Ennek a
figyelemnek az eredménye Erdély című verse is, amelyet Erdély egy részének visszacsatolása után írt 1940
szeptemberében.44 Az akkori magyar közvélemény és az akkori magyar irodalmi élet egyöntetű lelkesedéssel
fogadta a visszacsatolást, annak a történelmi igazságtalanságnak a részleges jóvátételét látta benne, amelyet a
kikényszerített trianoni szerződés okozott, s nem ismerte fel a revíziós politika átmeneti sikerének végzetes
következményeit, azt hogy a.visszatért területek fejében az ország.kormányzata a német és olasz fasizmus
mellett kötelezte el magát, s lemondott a nemzeti függetlenség védelméről. A történelmi igazság érvényesülését
köszöntötte Babits már Áldás a magyarra című versében, midőn 1938 novemberében a Felvidék magyarlakta
*2Biharfüred. Magyarország 1935. dec. 31.
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Biharfüred. Válasz Zilahy Lajosnak. Magyarország 1936. jan. 1.
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Megjelent a Híd 1940. szept. 17-i számában, az összegyűjtött versek újabb kiadásaiból hiányzik.

területeinek visszacsatolását üdvözölte: „Lám, igaz jószágunk visszatér kezünkre, / bár a világ minden fegyvere
őrizze. / Mert erős a fegyver és nagy hatalmasság, / de leghatalmasabb mégis az igazság." Ugyanakkor azt is jól
tudta, hogy a magyar politikának nem szabad mintegy viszonzásképp meghódolnia a terjeszkedő német
birodalom elótt, s ezért a történelmi jóvátételt köszöntő költemény a nemzeti függetlenség védelmére szólít fel:
„Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga, / hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna. / Erős igazsággal az erőszak
ellen: / így élj, s nem kell félned, veled már az Isten. / Kelnek a zsarnokok, tűnnek a zsarnokok. / Te maradsz, te
várhatsz, nagy a te zálogod." Ezek az intő és óvó szavak ahhoz a poütikai elgondoláshoz illeszkedtek, amelyet a
„szellemi honvédelem" programja hirdetett, s valóban Babits kései verseiben ennek a „szellemi honvédelemnek"
az antifasizmusa és háborúellenessége is hangot kapott. Pontosan jelzi ezt Ezerkilencszáznegyven című költe
ménye, amelyet A Szellemi Honvédelem Naptára című 1940-es kiadványban tett közzé:
Fölforrtak az idők, egy nagy had a világ.
Most gyűrd be, magyar, a süveged taraját,
s amint büszke voltál harcaidra hajdan,
légy büszke békédre e nagy zivatarban.
Mert csodálatos és hősi a te sorsod:
harcolnod kell, mikor más nyugodt és boldog,
s mikor körülötted tombol az egész föld,
te maradsz türelmes, mozdulatlan és bölcs.
Az Erdély soraiban e politikai figyelmeztetésnek és programnak nincsen jele, a verset inkább az Erdélyhez
fűződő ifjúkori élmények nosztalgikus felidézése hatja át: a költő gyermekkori elvágyódásaira, az erdélyi
történelmet elbeszélő olvasmányaira, majd fogarasi életének szép emlékeire utal:
Rólad álmodtam, Erdély,
kamasz koromban, Erdély,
messziről süvegeltek
hegyek és fejedelmek.
S ki voltál könyvem, Erdély,
ezeregyéjem, Erdély,
lettél ifjonti házam
és tanuló lakásom.
Három nagy évig, Erdély,
laktam földedet, Erdély,
ettem kürtös kalácsát
s a tordai pogácsát.
Ismertem színed, Erdély,
tündérszín őszöd, Erdély,
üveg eged metélő
csúcsaid gyémánt élét.
A versnek ezek a sorai érzelmileg és gondolatilag annak a cím nélküli kéziratnak: a mondanivalójával esnek
egybe, amelyet Babits a kolozsvári Ellenzék című napilap alapításának (1880) évfordulójára irt, s végül is
(tudomásom szerint) nem adott közre. A költemény érzelmi és gondolati alapjául szolgáló szövegrészlet a
következő: „Félig-meddig én is erdélyinek érzem magam. Már gyermekkorom regényes álmai sokat bolygták a
bérces tartományt, s mikor a sors testileg is odavetett, percig sem voltam én ott idegen utas. Hosszú, szent, fiatal
éveket éltem ott, s úgy jöttem el mint aki visszatér majd, s nem tértem soha vissza.. ." 4 s Ezeket a régebbi
emlékekből épülő nosztalgikus vallomásokat követi az Észak-Erdély visszacsatolásán érzett öröm, a meghiúsult
1935-ös utazásra tett célzás, majd a vers zárósoraiban mégegyszer a nosztalgikus érzés, amelyet már a testi
4s
A szöveg valószínűleg az Ellenzék alapításának hatvanadik (1939), esetleg ötvenedik (1929) évfordulójára
készült, a lapban azonban nem található, s a Babits műveit feldolgozó bibliográfiák sem jelzik megjelenését.
Gondolatmenete különben érintkezik Az én erdélyiségem című vallomás idézett gondolatmenetével is. OSzK,
Babits-hagyaték, Fond III. 1548.
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fájdalmaktól gyötört, halni készülő költő szomorúsága hat át. Babits ezekkel a sorokkal végleg elbúcsúzott
ifjúságának erdélyi emlékeitől, s mint költő lezárta egy természeti, történelmi és kulturális élmények által
meghatározott személyes vonzalom és elkötelezettség történetét:
Most versbe szállok, Erdély,
az első hírre, Erdély,
hogy varázsod határát
sorompók el nem állják,
öreg pilóta, Erdély,
ül így gépébe, Erdély,
mégegyszer ifjúsága
tájain szállni vágyva.. .**
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A vers eredeti kézirata a következő áthúzott és kihagyott szakasszal zárul: „Habár odáig Erdély, / el nem
érhetek Erdély, / Hol régi lusta sziklám / ma is emlékezik rám. / Oh messze, messze Erdély, / messze még a nap
Erdély, / hogy terjes lesz a munka / s az igazság se csonka." Babits Mihály összes müvei. Szerk. TÖRÖK
Sophie. 1141.

