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Bevezetés 

 

 

 

 

 

„...én voltaképpen kora gyermekkoromtól fogva filozófus 

voltam...a leghírhedettebb filozófiai fogalmak közül egy 

csomót (pl. a testek primer és szekunder sajátságai, a 

Ding an Sich, a schopenhaueri akarat!) lényegében 

magam megalkottam magamnak már egész kis 

gyermekkoromban mielőtt a nevüket, vagy alkotóik 

nevét...vagy akár a filozófiáról valamit csak hallottam 

volna is, mielőtt sejthettem volna is, hogy mi a filozófia... 

De én sohase voltam más, mint ilyen gyerekfilozófus - mert 

csak poéta voltam.” 

Babits Mihály levele Dienes Valériához (1912) 
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 A „gyerekfilozófus” már legelső verseiben a tárgyiság határait feszegeti, az 

egzisztencializmust poétikai elvként alkalmazza, és fogalmiságában filozófiai 

irodalomelméletet dolgoz ki. Emellett a filozófiatörténet legfontosabb momentumaira 

reflektál, és az európai irodalom arisztokratikus fogalmát az emberiség tudatra ébredésének 

szelekciós készségével igazolja. Az esztétika elviségét etikai keretek közé helyezi, és 

erkölcsiségen alapuló irodalmi alkotói módszertan lehetőségét vallja. Számára az irodalom 

lelkisége kifelé és befelé is határtalan. Az író eszmélése a lélek végtelenségének 

megmutatkozása, az irodalmi kifejezés lehetőségei pedig a maguk egyediségében és 

megismételhetetlenségében végtelenek. 

 A „poéta” nemcsak költészetében filozófiai, hanem filozófiai reflexióiban is irodalmi. 

Babits személyisége ebben a kettősségben alakul. Irodalom és filozófia számára az elvont 

szemlélődés közös tere, és minden költészeti, elméleti megnyilatkozása ebben a közös térben 

történik. A líraiságban gyökerező dráma legnagyobb eredménye szerinte abban áll, hogy a 

regény tudattalant megmutató módszerét a modern lélekábrázolás számára kiszélesítette.  

A líra megújításának irodalmi igényét lélektani érvekkel igazolta, az irodalom művészi 

kritériumát megőrizni pedig etikai keretek közt látta lehetségesnek. Elmélete művészi 

szempontjainak centruma a görögségen belül Szókratész etikája. Ez okozza artisztikus 

nosztalgiájának melankóliáját, amely az idealizálás csapdájából a szókratészi irónia rejtett 

képviseletével menti meg. Költészetének és irodalomelméletének etikai determinációja 

filozófiai elem, amely szövegeinek felfedezésre váró rétegét adja. Ennek kontextusát 

szeretném dolgozatomban elemezni.  

 Az idézetek dolgozatomba való beillesztésénél a strukturálás alapját a Babits-szövegek 

elsősége adta, ezért ezek a főszövegbe kerültek. A többi primér és szekunder szövegből vett 

idézetet lábjegyzetben helyeztem el. Az internetes hivatkozásoknál a letöltés dátumát 

megadtam. 

 Vizsgálatom során Babits korai elméleti munkái közül a következő szövegekre 

támaszkodom (a felsorolás a dolgozatbeli hivatkozás sorrendjét követi). Játékfilozófia;1  

                                                 
1 Babits Mihály: Játékfilozófia (Mese a nagyvilágról), Nyugat, 1912/12. 
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Az irodalom elmélete;2 Szellemtörténet;3 Dialektikai regény,4 A veszedelmes világnézet;5 

Tudomány és művészet;6 Bergson filozófiája;7 Arany mint arisztokrata,8 A magyar jellemről;9 

Könyvről könyvre;10 Az európai irodalom története;11 Az írástudók árulása;12 Kant és az örök 

béke;13 Ágoston;14 Művészet és szabadság;15 Szagokról, illatokról;16 Nyilatkozat;17 A 

különböződés fogalmáról;18 Nietzsche mint filológus;19 Platon;20 Babits korai levelezése.21  

Ezt kiegészíti Babits néhány korai verse.  

 

 

 

                                                                                                                                                         
 
 
 Babits Mihály: Játékfilozófia (Mese a nagyvilágról) Nyugat, 1912/12. 
2 Babits Mihály: Az irodalom elmélete 1919. (Babits irodalomelméletének öt egyetemi előadása Szabó Lőrinc 
lejegyzésében /1919. május 7. 8. 12. 14. 15. In: Kelevéz Ágnes (szerk.): Mint különös hírmondó – Tanulmányok, 
dokumentumok Babits Mihály születésének 100. évfordulójára. A Petőfi Irodalmi Múzeum és a Népművelési 
Propaganda közös kiadványa, Budapest, 1983. 241-271.) Illetve In: Belia György (szerk): Babits Mihály: 
Esszék, tanulmányok, Szépirodalmi Kiadó, 1978. http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63. Letöltés 
dátuma: 2014. augusztus 22. (A továbbiakban erre a munkára a Belia-féle szerkesztett változattal és az internetes 
forrásmegjelöléssel hivatkozom. Kivétel ez alól a dolgozat elején szereplő néhány idézet, amelyeknél a Szabó 
Lőrinc féle lejegyzést használom.) 
3 Babits Mihály: Szellemtörténet Nyugat, 1931/18. 
4 Babits Mihály: Dialektikai regény (Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattára, B.-arch. III/1494). 
5 Babits Mihály: A veszedelmes világnézet (Pesti Napló 1918. jan. 9. 1–4). 
6 Babits Mihály: Tudomány és művészet, Nyugat, 1912/24. 
7 Babits Mihály: Bergson filozófiája Nyugat, 1910/14. 
8 Babits Mihály: Arany mint arisztokrata, Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattára B.-arch. III/1434 
9 Babits Mihály: A magyar jellemről, In: Szekfű Gyula (szerk.): Mi a magyar? 1939. 
10 Babits Mihály: Könyvről könyvre, Nyugat, 1933/6-12 
11 Babits Mihály: Az európai irodalom története, Nyugat Kiadó és Irodalmi R.T. 1936. Illetve: Belia György 
(szerk): http://mek.oszk.hu/06300/06304/06304.htm 
12 Babits Mihály: Az írástudók árulása, Nyugat, 1928/18. 
13 Babits Mihály: Kant és az örök béke, Nyugat, 1918/16. 
14 Babits Mihály: Ágoston, Nyugat, 1917/11. 
15 Babits Mihály: Művészet és szabadság, Nyugat, 1911/21. 
16 Babits Mihály: Szagokról, illatokról, Nyugat 1909/5. 
17 Babits Mihály: Nyilatkozat, Magyarország, 1923. december 
18 Babits Mihály: A különböződés fogalmáról. Közzéteszi Kelevéz Á. HOLMI, 1997/2. 202-204.o 
19 Babits Mihály: Nietzsche mint filológus, Nyugat 1911/13. 
20 Babits Mihály: Platon, Nyugat 1910/20. 
21 Babits Mihály levelezése: 1890-1906, Historia Litteraria Alapítvány - Korona Kiadó Bp., 1998.;1907-1909, 
Akadémiai Kiadó Bp., 2005.; 1909-1911, Akadémiai Kiadó, Bp., 2005.; 1911-1912,  Magyar Könyvklub, 
É.N.;1912-1914, Akadémiai Kiadó, Bp., 2007.; 1918-1919  Argumentum, 2011.; 1919-1921Argumentum, 2012. 
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Dolgozatomban a vizsgált szövegek közül kiemelkednek a következő művek: Az irodalom 

elmélete, a Játékfilozófia, a Bergson filozófiája, az Ágoston-tanulmány és a Szellemtörténet 

valamint Babits korai levelezése. Ezek fogalmi keretei adják fogalmiság-szempontú 

vizsgálatom tárgyát. Ennek a vizsgálatnak a többi szövegre történő reflektált alkalmazása a 

dolgozatban a szövegek ismertető tárgyalásakor felbukkan, és a konklúziókat erősíti.  

Babits fogalmi inkonzisztenciái egy-egy szövegen belül jelennek meg, szöveg-ütközésre 

példát a vizsgált munkákban nem találtam.  

 Babits irodalmi munkásságának filozófiai értelmezése belső kontextualizálás, 

öndefiníciós kísérlet, amely semmi külsődlegest nem tesz hozzá a Babits-irodalomhoz, hanem 

nyilvánvalóvá teszi annak rejtett tartalmait. Ezt Babits filozófiai álláspontnak nevezi, és a 

legmagasabb rendű irodalmi tevékenység magatartásával kapcsolja össze: ”Végül a harmadik  

attitüd, amelyet az élettel szemben el lehet követni, ha az élettel szemben mintegy kritikai 

tekintetem van, ha minden élményem csak jelent valamit számomra, és pedig valamit, ami 

nem bennem keresendő, ami énkívülem esik, minden élményemet úgy tekintem, mint valami 

kivülem való dolognak, élményeknek jeleit; és kritikai, filozofikus álláspontot foglalok el vele 

szemben.”22 E rejtett tartalmak tematizálása adja dolgozatom fejezeteit. Célom elsősorban a 

Babits-irodalom filozófiai motivációinak és azok irodalmi hatásainak kifejtése, amely során 

szeretnék őrizkedni minden olyan filozófiai relevancia-tulajdonítástól, amely az irodalmon 

kívül, önmagában vett filozófiai érvényességet adna a vizsgált anyagnak. Babits nem művelt 

alkalmazott filozófiát és nem végzett filozófiailag releváns rendszerező tevékenységet.  

A filozófia fogalmainak és történeti eredményeinek irodalmi integrációjára tett kísérletei 

azonban végigkísérik költészetét és elméleti munkásságát. Ezeknek a kísérleteknek 

szövegösszefüggéseiben való konzekvens jelenlétét szeretném kimutatni elméleti műveiben. 

Értekezésem fejezetei e kísérleteket mutatják: az etikai alapok iróniába ágyazottsága, az 

elméleti munkák fogalom-rekonstrukciója, a diszciplinaritás konstellációs lehetőségei a 

Babits-irodalomban, valamint filozófiatörténeti reflexiói a dolgozat négy fejezeteként a 

filozófiai értelmezési lehetőségek négy irányát jelölik ki. Valójában azonban ez nem négy 

                                                 
22 Babits Mihály: Az irodalom elmélete 1919. (Babits irodalomelméletének öt egyetemi előadása Szabó Lőrinc 
lejegyzésében /1919. május 7. 8. 12. 14. 15. In: Kelevéz Ágnes (szerk.): Mint különös hírmondó – Tanulmányok, 
dokumentumok Babits Mihály születésének 100. évfordulójára. A Petőfi Irodalmi Múzeum és a Népművelési 
Propaganda közös kiadványa, Budapest, 1983. 251. 
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önálló irány, hanem a Babits-irodalom etikai keretének négy lépésben történő filozófiai 

elemzési kísérlete. 

 Az első fejezet irónia-kontextusa Babits olyan stíluselemének költészeti és elméleti 

szerveződését vizsgálja, amely korai alkotói korszakában artikulálódik.23 Iróniája 

személyiségéből is felfejthető, ennek lélektani alapjai Szókratészhez hasonló morális keretben 

jelentkeznek. Ennek megfelelően a fejezet iróniatörténeti áttekintésében a szókratészi iróniára 

helyezem a hangsúlyt, emellett azonban a modern és posztmodern iróniaértelmezések 

fogalomkonstituáló hatásaiban is találok közös pontokat a babitsi iróniával. 

 A második fejezetben végzett fogalomvizsgálattal a babitsi fogalomhasználat 

konzisztenciáját, és ezzel együtt annak inkonzisztens elemeit igyekszem bemutatni.  

A vizsgálat keretét Babits irodalomelméleti módszere adja. Ennek mentén fogalmainak 

szerveződése nagy komplexitást mutat. Ennek szaktudományos hatásdimenziója és egyben 

elemzői eredménye a harmadik fejezet diszciplinaritás-vizsgálata, amely a maga 

gondolatismétléseivel a második fejezet eredményeinek új szempont szerint artikulált 

gondolati kiterjesztése.  

 A harmadik fejezetben szaktudományos szempontok szerint gondolom újra Babits 

elméleti kulcsfogalmainak reflexiós lehetőségeit.  

 A negyedik fejezetben a dolgozat kiegészítéseként és vizsgálati szempontom 

igazolásaként történeti kitekintést szeretnék adni Babits filozófiai készségének, filozófiai 

műveltségének és filozófiai hatásainak spektrumára. 

 

 Az első fejezetben a Babits-irodalom etikai kontextusa legdinamikusabb elemének, az 

iróniának filozófiai alapjait és introspekciós, énközpontú alkalmazási lehetőségét elemzem.  

A babitsi művek ironikus értelmezési rétegét a paradoxonok evidenciájának megőrzése 

teremti meg. Babits fogalmi ellentétekben gondolkodott, amelyeket sem meghaladni, sem 

feloldani nem kívánt. Az ellentétekben való gondolkodás lételvként való alkalmazása során 

ironikusként pozícionálódott minden olyan megnyilatkozása, amelyben ezt a lételvet 

problematizálta. A Tudomány és művészet(1912) című írásának első mondatában ezt a 

                                                 
23 Ezek korai versei, az egzisztenciális kételyek és tépelődések költeményei, első alkotói korszakának művei.  
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kettősséget episztemológiai szempontból jelzi: „Ezeket a jegyzeteket egy művész írta, aki 

néha a tudományról álmodott.” Az utolsó mondatban pedig az első egzisztenciális 

válaszaként az Élet a következőképp kiált fel: „Ó Tudat, nem látod-e, hogy mi ketten 

voltaképp egyek vagyunk és én vagyok az, aki sohasem elégszem meg magammal?”24   

Így saját maga adja meg műveinek episztemológiai és egzisztenciális értelmezési terét.  

E kettős pozícióból való kimozdulás megszüntetné műveinek ironikus dimenzióját. Alkotói 

korszakai és költészeti fejlődése során mindvégig megőrizte azt az öndefiníciós metódust, 

amely mentén én fogalmát és irodalomelméleti módszertanát kidolgozta.25 Az én 

tudatosságának írói relevanciájával Babits lélektani keretbe helyezte saját ironikus pozícióját, 

éppúgy, mint ahogy Szókratész iróniája erkölcsfilozófiailag alapozta meg az önmegismerés 

módszerét. A Játékfilozófia (1912) Szókratésze az én tudatosságát hangsúlyozza: „Meglátod, 

hogy amit elképzeltél, az a semmi, és hogy a lélekben egy egyenlő zérussal. A tudat a 

különbségnél kezdődik - ezt mondja a pszichológiátok. Az érzet a változásnál kezdődik - ezt 

mondja a fiziológiátok. A lét a kettőnél kezdődik - mondom egyszóval. A másnál, az újnál - 

térben és időben.”26 Az erkölcsi emlékezet fogalmának irodalmi konnotációival Babits éppen 

olyan értelmezési teret teremtett, mint Szókratész saját filozófiai terének létrehozásával.   

Az önigazolás irodalmi igénye Babitsnál etikai követelmény is, ennek lélektani hátterét 

folyamatos individuáció adja. Az a szellemi tér, amely Szókratész önismereti tevékenysége 

során filozófiát teremt, Babitsnál ugyanennek a tevékenységnek eredményeképp lélektani 

alapú és filozófiai fogalmakkal dolgozó irodalomelméletet hoz létre.  

Ezért Babits iróniaértelmezési lehetőségeit vizsgálva a szókratészi irónia történetiségéből 

indultam ki. Ehhez Gregory Vlastos elemzését27 használtam, amely az irónia morálfilozófiai 

kapcsolati lehetőségeinek elemzése a morális igazság filozófiai érvényére fókuszál, és a 

szókratészi irónia etikai komplexitását hangsúlyozza. A szókratészi önismereti módszer 

erkölcsfilozófiai konzekvenciákat hordoz, míg Babits öndefiníciós kísérletei irodalmi 

követelményként határozzák meg az erkölcsiséget. Szókratész daimón-sugallatainak etikai 

                                                 
24 Babits Mihály: Tudomány és művészet, Nyugat, 1912/24. 
25 Ehhez elsősorban ld: Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 
Letöltés dátuma: 2014. augusztus 22. 
26 Babits Mihály: Játékfilozófia (Mese a nagyvilágról), Nyugat, 1912/12. 
27 Gregory Vlastos: Socrates-Ironist and Moral Philosopher Cambridge University Press, 1991.  
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megtartó ereje és önismereti hatása módszertanilag hasonló a Babits által irodalmi 

szempontból hangsúlyozott és Bergsontól átvett intuíció-fogalomhoz. „Nem kell a 

filozófiának lemondania, hanem az értelem mellé segédeszközül kell vennie az intuíciót és 

ihletet is, mely, mint az ösztönnek az emberben megmaradt alakja az élet irányát követni 

képes.”28  

 Vlastos szövege mellett Pierre Hadot Szókratész-értelmezését29 is felhasználom, aki az 

előbbihez hasonló szempontok szerint tárgyalja Szókratész iróniáját, konklúziójában azonban 

a drámaiság és egzisztencializmus újdonságát nyújtja. Elemzésének főbb pontjai a babitsi 

elméletben is megtalálhatók. Az irónia felől vizsgálva Babits szövegeit egy ellentmondás 

figyelhető meg. A fentiek ellenére ugyanis a szókratészi iróniát nem tekinthetjük Babits 

immanens, személyiségében gyökerező irónia-alapjának, mert az ironikus olvasási módszer, 

amelyet a szókratészi irónia a nyugati irodalom számára megteremt, és a 

dekontextualizálással új szövegösszefüggéseket keres, nem alkalmazható a babitsi korpuszra. 

A kettősség evidenciája Babitsnál elméletileg kizárja az ellentétek feloldási kísérleteit, így az 

irónia feszültségét nem azok szövegben való megjelenése teremti, hanem állandó fennállásuk 

lehetősége. Nem a szöveg tehát az irónia egyetlen tere, hanem a szövegekből kirajzolódó 

egyéniség is helyet ad neki.30 Ezzel ellentétes kiindulópontot képviselnek azok a modern 

iróniaértelmezések, amelyek az irónia textuális feltételét hangsúlyozzák. Konklúzióikban 

azonban olyan eredményekre jutnak, mint például Claire Colebrook irodalomkritika-

fogalma,31 amelyet a kritikai irodalom fogalmával Babits is képvisel. A freudi pszichológia 

lélektani érveinek alkalmazása Colebrookot módszertanilag Babits irodalomelméletének 

lélektani alapjaihoz közelíti. Colebrook releváns iróniatörténeti ténynek tekinti azt a lelki 

történést, amely az irónia kereteként egy magasabb szintű énhez vezet.  

 Nietzsche paradoxonokra épülő irodalomértelmezése az iróniatörténeti vizsgálódások 

másik releváns pontja, eredményeiben a babitsi elméleti konzekvenciák mellé helyezhető. 

Nietzsche központi jelentőségű paradoxonai a Babits-versekben is explicit módon 
                                                 
28 Babits Mihály: Bergson filozófiája, Nyugat, 1910/14. 
29 Pierre Hadot: A lélek iskolája – Lelkigyakorlatok és ókori filozófia, Kairosz Kiadó, Budapest, 2010.  
30 Ez nem jelenti azt, hogy az irónia pusztán személyiségjegy lenne. Sokkal inkább azt szeretném hangsúlyozni, 
hogy Babits irodalmi tevékenysége személyiségjegyeinek hordozóközege, amely még az irónia rejtett olvasási 
rétegében is működik. 
31 Claire Colebrook: Irony, Routledge, 2004. 
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megjelennek, valamint én és moralitás fogalmainak centrális szerepe mindkettőjük 

irodalmában hasonló intenzitással érvényesül. Alexander Nehamas Nietzsche 

paradoxonjainak fenntarthatósága érdekében olyan ironikus pozíciót javasol, amelyet 

Babitsnál is megtaláltam. Az irodalom interpretációs lehetőségei, amelyek megőrzik 

Nietzsche perspektivizmusát, Babits esetében is jól használhatók. Nehamas 

irodalomértelmezési módszertanának főbb lépései a babitsi irodalom elemzéséhez is 

használhatók. Míg azonban Nietzsche perspektivizmusával a posztmodern iróniaértelmezések 

felé mozdul, addig Babits iróniájának etikai megalapozásával Szókratészhez nyúlik vissza.  

Az irónia történetében Nietzsche irodalmi iróniájának képe az utolsó pont, amelyen Babits 

csatlakoztatható ebbe a történetiségbe. A posztmodern iróniaértelmezések retorika-

központúsága már nem egyeztethető össze Babits ironikus pozíciójának történeti örökségével. 

 Paul de Man művészetelméletének konstitutív elemei ugyanakkor gondolati 

rokonságot mutatnak a babitsi elmélettel. Paul de Man élményfogalma, a tudat és az én 

művészetelméleti együtt-tárgyalása Babitsnál mind hasonló módon szerepel. Paul de Man 

romantikus iróniaértelmezési irányának szubjektivitása azonban már nem jellemzi Babits 

módszerét, az irónia retorikai funkciója Babitsnál nem következik a szubjektivitásból. 

Filozófiai fogalmiságánál fogva épp az ellentétes irányba, a metafizikai pozíció felé mozdul 

el. Ez az ellentét a posztmodern iróniaértelmezés területén is fennáll, és a babitsi iróniának ez 

a metafizikai elmozdulása az a momentum, amely a posztmodern iróniát nem teszi 

képviselhetővé az általam végzett Babits-értelmezés számára. Ennek ellentmondani látszik az 

a tény, hogy Rorty iróniaelméletében elődleges követelményként jelentkező önkétely Babits 

költészetének filozofikumát és elméletének filozófiai fogalmiságát biztosítja. Figyelembe 

véve azonban Rorty metafizikai lehetőséget kizáró iróniadefinícióját, látható, hogy ezen a 

rendszeren belül Babits csak az ironikussal szemben pozícionálódhat. Rorty iróniaelméletének 

relativitása az én egyediségét számolja fel, sőt, ezt a lépést tekinti az irónia én-feltételének.  

Az énnek ilyen fogalmi keretei között tradícióellenes ironikus pozíciót dolgoz ki, és ezzel 

végképp kizárja a Babits-szövegekre jellemző iróniát az irónia területéről. Ennek az egyedi 

ént felszámoló ironikus pozíciónak olyan formai kerete van, amelyből kiindulva a kiüresített 

én állapota kritikai-ironikus helyzetből önteremtésre képesnek tekinthető. Rorty elméletének 

ez az önteremtő funkciója az önirónia formai feltételeit is megteremti. Az önirónia pedig 



                                                                                                                                                        

 12  

retrospektivitásánál fogva túlnyúlik a posztmodern kereteken, és egyben Babits önpozícionáló 

metódusa kiindulópontjának tekinthető.  

Az Arany-költészet önironikus elemei Babits poétikájának permanens szervező elvét 

szolgáltatják. Ebből állandóként pozícionálja saját önkételyét,32és ennek folyamatos 

átéléséből szervezi meg irodalomelméleti módszertanát. Arany öniróniájának etikai pozíciója 

adja Babits morális fogalomkészletének dinamikus használatát is. Rorty iróniaelméletének 

szubjektum-tárgyalást illető következményei a babitsi irónia kiindulópontjának tekinthetők.  

Babits ironikus értelmezési lehetőségeinek vizsgálatában tehát az irónia történetisége és a 

posztmodern tradícióellenes tételei körbeérnek, nem ellentétesként határozódnak meg. 

„Metaironikus” teret teremtenek, amelyben ellentétességük feloldás nélkül pozícionálódhat. 

  

  A második fejezetben Babits elméleti írásainak fogalomrekonstrukciós lehetőségeit 

tárgyalom, és elsősorban Az irodalom elmélete(1919) előadássorozat, a Játékfilozófia(1912) és 

a Szellemtörténet(1931), valamint az ezekből következő fogalomhasználat szerveződését 

igyekszem vázolni.  

Fogalomkezelésében Babits egyszerre két irányt követ, egyrészt a fogalom-ellentétek 

szétválasztását végzi, másrészt a fogalmak fokozásával jelentésük terét kiszélesíti. Az előbbi 

folyamatban a teoretikus pozíciót látjuk erősödni, az utóbbiban pedig az irodalmi módszerre 

alkalmazott fogalomhasználat differenciált alkalmazása mutatkozik meg.  

Elméleti munkái Az irodalom elmélete és az abból következő kulcsfogalmak vonalán íródnak. 

A vizsgált fogalomkészlet kétféle tagolási lehetőségét vázolom, és ezeket együtt alkalmazom. 

Az egyik ilyen lehetőség a hierarchikus sorrend felállítása, a másik pedig az 

interdiszciplinaritás és az irodalomtudomány viszonyában megjelenő fogalom-csoportosítás. 

Ennek során fogalompárok kialakulását láthatjuk, amely Babits irodalomelméletének 

diszciplináris determinációját bizonyítja. E két módszer együttes alkalmazásaként artikulálódó 

elsődleges, másodlagos és harmadlagos fogalmak rendje ezért nem csupán kívülről alkotott 

hierarchia, hanem Babits elméleti munkáinak fogalomszervező útját igyekszik követni.  
                                                 
32 Szilveszter László Szilárd a két világháború közötti magyar líra irónia-nyelvét vizsgáló művében a játékos 
önirónia poétikai pozícióját tulajdonítja Babitsnak. „… játékos-(ön)ironikus poétikai magatartás jellemző Babits 
Mihály Tizenhárom párvers című költeményének szövegére.”  In: Uő: Az irónia nyelve a két világháború közötti 
magyar lírában. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2012. 
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A fogalmak interdiszciplináris konnotációi így az irodalomelméleti célok mentén 

mutatkoznak meg, és nem idegenítik el a szövegeket tudományos közegüktől. Mindezek 

mellett a vizsgált fogalmak Babits filozófiatörténeti olvasmányainak konklúzióit is hordozzák, 

amely által visszautalnak keletkezésük elméleti előzményeire. Az elsődleges fogalmak 

irodalomelméleti relevanciájának prioritása nem kétséges, a másodlagos és harmadlagos 

fogalmak azonban az irodalmon kívüli intellektuális eseményekre is reflektálnak.  

A másodlagos fogalmakat az elsődleges fogalmakhoz való viszonyukban vizsgálom, míg a 

harmadlagos fogalmak magyarázó jellegét emelem ki. A morál, az esztétika és az irodalom 

elsődleges fogalmai, valamint a hozzájuk kapcsolódó író, művész és kritikus fogalma Babits 

elméletének vázát alkotják, ezért ezzel kezdem a fogalmi elemzést, a Játékfilozófia és az 

irodalomelméleti előadások segítségével. Ezt követi az én fogalmának és episztemológiai 

társfogalmainak, a tudatnak, és a tudatosodási folyamatnak vizsgálata. Az intuíció, emlékezet 

és hangulat fogalmainak elemzése után a művész, a filozófus és a kritikus 

fogalmak33vizsgálatát a Szellemtörténet-en keresztül kísérlem meg. Ezután olyan másodlagos 

fogalmakra igyekszem rávilágítani, amelyek a szöveg fogalmi struktúrája miatt nem 

választhatók el tárgyalásban az elsődleges fogalmaktól. Ezek a módszer, az objektivitás, a 

kollektivitás és a kritika fogalmai. E vizsgálat során felszínre jutnak Babits fogalmi 

következetlenségei, megmutatkozik elméletének támadhatósága, és főleg a Diltheyhez 

köthető fogalmak reflektálatlan használatára derül fény. A másodlagos fogalmak 

irodalomelméleti szempontokat hangsúlyozva támogatják a szövegeket, továbbá sok esetben 

ezek adnak teret a diszciplináris tárgyalásnak. Az egyediség és korszakelv fogalomellentéte a 

szociológia módszerére reflektál, az élet és a lelkiállapot fogalmai az irodalom tárgyi feltételét 

adják. Az ezzel szemben álló valóság fogalma a költészet materiális feltételeként jelenik meg. 

A hűség-hűtlenség fogalmak által az írói etika feltételei körvonalazódnak, amelyek az 

igazság-hazugság fogalmakat involválják. Ez a tudatos-tudattalan fogalmait hozza be a 

tárgyalásba, amely a racionalitáshoz vezet. Ezt Babits a szimbólum fogalmával ellensúlyozza, 

hogy elmélete logikai determináltságát csökkentse.  

                                                 
33 E három fogalmat, amely Rorty iróniaelmélete fogalomkészletének alapja, a dolgozat Irónia-fejezetében 
vizsgálom először, a másodlagos fogalmak elemzésénél módszertani szemponttal kiegészítve újra megjelenik.  
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A harmadlagos fogalmak reflektáló tevékenysége sokkal erősebb, mint ahogy ez a 

másodlagos fogalmak esetében elmondható. Ez a reflexió az irodalmi és elméleti 

szempontokon túlmutatva tágabb kulturális kontextusok felé irányul. Ilyen a kultúra és a 

hozzá kapcsolódó humanizmus, vagy a klasszicizmus fogalma. A lelki tartalom az expresszió 

fogalmára, a lelkiismeret pedig az erkölcsi evidenciákra reflektál. 

 

 A harmadik fejezet során az Arany-önirónia énhez való viszonyának szabályaiból 

építkező irodalomelmélet fogalmiság-determináló mechanizmusát, az egyes szaktudományok 

módszertani beépülésének irodalomelmélet-szervező lépéseit tárgyalom. Az etika, esztétika, 

metafizika, ismeretelmélet, pszichológia és szociológia szaktudományos eredményeinek 

felhasználása az interdiszciplinaritás distinkciós terét adják a babitsi irodalomelmélethez. 

Ebben a sorban kitüntetett szerepe van az etikának, amely feltétel és cél is az elméletben. 

Használatával Babits elméleti konklúziók mellett diszciplináris lehatárolást is végez. Ennek 

legjobb példája az esztétika tudományának irodalmi célú lehatárolása.  

A szépség fogalmát ritkán használja Babits, a harmónia fogalmat tekinthetjük e mellőzött 

fogalom szinonimájának, amely a rendszerű konnotációval közelebb áll az irodalom etikai 

követelményeihez. A moralitás kötelező ereje nemcsak elméleti szempontból vizsgálható, 

hanem Babits vallásosságának viszonylatában is szerepet kap. Az erkölcs mint hit-alap e 

vallomásosság mellett a kételkedés filozófiai pozíciójával való ellentétében is 

meghatározható. A hit és kételkedés dilemmáját Babits megtartja, sem katolikus 

vallásosságában, sem poétikájában nem mond le róla. A kétely nyújtotta izgalom és a hit 

megnyugvásának kettős állapota Babits harmóniakeresésének egyszerre ad etikai és filozófiai 

dimenziót. Irodalomelméletének kulcsfogalmai, a tudat, a lélek, az objektivitás, az emlékezet 

ebben a kettős dimenzióban artikulálódnak, és ugyanilyen értelmezési keretben válik 

költészeti elvvé az erkölcsiség, amely által Babits az etikát alkalmazott tudományként kezeli. 

Az etika filozófiatörténeti örökségének megőrzésével, azaz Ágoston, Kant és Bergson 

etikájának módszertanába való beépítésével Babits irodalomelméletének etikai alapjait 

szilárdítja. Az etika így nem válik viszonytudománnyá. Nem ez a helyzet a többi 

szaktudománnyal, amelyek eredményeinek irodalomelméleti hasznosítására törekszik.  
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 Az etika irodalomelméleti megalapozása nemcsak a módszertani szempontból releváns 

erkölcsi emlékezet fogalmát, hanem a homo moralis alakjának kialakulását is eredményezi. 

Ennek két rétegét, az irodalom számára megőrizni kívánt individualitást és a homo 

aestheticussal szemben pozícionált diszciplináris ellentétet is részletezem ebben a fejezetben. 

Ez utóbbi, Kosztolányihoz való kapcsolódása okán egyszerre irodalomtörténeti és 

irodalomelméleti jelentőséggel is bír, és ezt Babits Játékfilozófia, valamint Kosztolányi 

Szépség(1932) című cikke vizsgálata alapján mutatom be. Ennek legfőbb eredménye nem a 

két fogalom és egyben két alak ellentéte, hanem a homo aestheticusnak az etikai dimenzióban 

való feloldódása, amely eredmény Kosztolányinak nem lehetett szándéka, ám mégis az ő 

érvelésének rejtett konklúziójává vált. A kettejük közti elméleti különbség diszciplinaritást 

érintő következménye nemcsak ebben áll, hanem, amint arra Bónus Tibor rámutat,34 az 

esztétikai tapasztalat interszubjektivitását illetően is felmerül. Ennek a különbségnek Babits 

számára episztemológiai relevanciája van. Kenyeres Zoltán a metafizikus hagyományban 

igyekszik elhelyezni Babitsot;35 ennek a kísérletnek iróniaértelmezési eredményeként az 

ironikus Kosztolányival szemben Babits metafizikusként pozícionálódik. Ez a Rorty féle 

iróniaelmélet értelmezési keretét követi. Ha azonban Babits esztétikához való viszonyát nem 

etikai keretek között vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy az esztétika céljai távol esnek elméleti 

és költészeti programjától. Az esztétizmus megkülönböztető funkcióját a műfaji 

szempontoknál elfogadja, ez azonban számára csak látszólagos, ugyanis a líra-epika-dráma 

felosztást irodalomelmélete nem tekinti érvényesnek. A tipizálásnak írói tevékenységtől való 

elkülönítésével az esztétikai szempontokat is eltávolítja. Elméletében a releváns hangulat 

fogalom közelít leginkább az esztétikai szempontokhoz.  

Az esztétika irodalomban való elhelyezésének ironikus kísérlete a filozófiai vizsgálódás 

kereteit megtartó Játékfilozófia. A kísérlet nem sikerül. Ennek a sikertelenségnek 

diszciplináris értelmezései tere van, egy filozófiailag meghatározott esztétika helyett 

szociológiától függetlenített esztétika igazolása a cél.  

                                                 
34 Bónus Tibor: Babits és Kosztolányi mint (egymást) olvasók – Kritikatörténeti kísérlet  In: Kulcsár Szabó Ernő, 
Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről, Anonimus, 1998. 
35 Kenyeres Zoltán: Babits és a metafizikus hagyomány, Alföld, 1997/október, 48. évf. 10. szám 
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A szociológia szaktudományát Babits az esztétikához hasonlóan távolítani igyekszik az 

irodalom területéről, ezekkel szemben védekező pozíciót vesz fel. A metafizika és 

ismeretelmélet filozófiai diszciplináinak esetében nem ez a helyzet. E két dimenzió elmélete 

immanensen hordozza. Az irodalmi kifejezés lehetőségei egyben metafizikai teret jelentenek 

az én számára. Az expresszió folyamatának vizsgálata során feltett kérdései azonban inkább 

ismeretelméleti kérdések. Az irodalmi változás okainak, a lélek egyediségének kérdése, a 

tudat és a valóság viszonyának vizsgálata episztemológiai kérdéseket közvetítenek.  

Ezek a kérdések, bár irodalomelméleti célokat szolgálnak, megelőzik elméleti vizsgálódásait, 

és legelső intellektuális megnyilatkozásait is jellemzik. A kételkedés filozófiai pozíciója nem 

kérdőjelezi meg a világ megismerhetőségét. Így azt látjuk, hogy ismeretelméleti pozícióból 

bontakozik ki a kételkedés minden dimenziója. Az ellentétesség evidenciájának képviselője 

marad Babits, és ezzel egyrészt segít megtartani ismeretelméleti pozícióját, másrészt nem 

engedi kételkedését a szélsőséges szkepticizmus irányába mozdulni. A metafizika szerepét 

tekintve nem ilyen egyszerű a helyzet. Babits szövegeinek és verseinek metafizikai elemei 

egzisztenciális kételyének kifejeződései, és ezek belső struktúrája nem merül ki a létezés és 

tudás együtt tárgyalásában, amely bár metafizikai irányultságát bizonyítja, éppannyira el is 

bizonytalanít. Vida Gergely az egyik új Babits-kutatási irányt képviseli, amely szerint 

metafizikai oppozícióinak belső koherenciája erősen megkérdőjelezhető, és amely a 

vallomásosság destruktív szerepét hangsúlyozva azt a vádat fogalmazza meg, hogy a babitsi 

korpuszban a vallomásosság az explicit módon történt eltávolodás ellenére implicit módon 

tovább él.36 Bár én amellett érvelek, hogy a vallomásosságnak ez a rejtett jelenléte Babits 

kritikai szigorúságának fogalmi megnyilvánulásai miatt nem enged teret efféle destrukciónak, 

amely így önmagában nem elég a metafizikai oppozíciók ellentmondásosságának 

bizonyítására, el kell fogadni a babitsi korpusz rejtett jelentésrétegeinek konfrontálódását. 

Mindazonáltal Babits lényegkeresésének metafizikai tartalma poétikai tulajdonság, amelynek 

koherenciája nem törhető meg a metafizikai struktúra differenciálásával, és az egyes 

metafizikai rétegek ütköztetésével. A Babits-irodalom metafizikai dimenziója nem a világból 

indul ki, hanem a világ énen átszűrt megjelenésének irodalmi expressziós lehetőségeit 

                                                 
36 Vida Gergely: Babits-olvasatok – Játék, konvenció és trópus a fiatal Babitsnál, Kalligram, Pozsony, 2009. 



                                                                                                                                                        

 17  

vizsgálja. Babits metafizikai pozíció-kritikájának ezért az énből, annak identitás-

lehetőségeiből és a személyiségfejlődés irodalmi kereteinek megkérdőjelezéséből érdemes 

kiindulnia. Ehhez a babitsi irodalom lélektani alapjait kell megvizsgálni. A pszichológia 

tudományának Babits irodalomelméletében játszott szerepe nagyobb annál, mint ahogy azt 

Babits explicite közvetíti. Széleskörű műveltsége a szaktudományok határproblémáira is 

felhívta figyelmét, de irodalmának lélektani megalapozását Bergson és James elméleteinek 

integrációja jelenti. Nem ismeri el ugyanakkor az irodalom lényegének pszichológiai 

módszerekkel történő megismerését. A költői tudat fejlődésének individuációs hatásában az 

expresszió irodalmi módszerének alapját látja, de az én-nem én perspektíváinak dualitása nem 

engedi a pszichologizmus irányába. (Nem állíthatjuk, hogy individuálpszichológiát művel, 

hiszen ez a tudományág a tudattalan régióit vizsgálja, Babits irodalomelmélete pedig a tudati 

tevékenységekből indul ki.)  

 A lélektani hatásvizsgálatot az én fogalmával kezdem. Babits én fogalma a költői 

kifejezés belső feltétele, és költészetében konstituálódik. Az én önmagában vett 

episztemológiai célja másodlagos, fejlődése a költői kifejezést szolgálja. Az én számára 

észlelhető világ episztemológiai kizárólagosságának kanti gondolatából indul ki, és a világtól 

való eltávolodással az illúzió költészeti veszélyeire hívja fel a figyelmet. Az örökkévalóság 

illúziójától azonban nem tudja megmenteni az ént a költészet számára, ezért ezzel tudatosan 

számol. A világban megfigyelhető állandó változás és a változatlan iránti vágyunk 

hérakleitoszi dilemmájából teremti meg költészetének egyediség-centrumát. Ezzel a 

dilemmával élve az én személyiségfejlődése során az alkotói szabadságot a lélek 

határtalanságának felismeréséből meríti. Ennek megélése az élmények elemeit folyamatosan 

változtatja, így azok expressziós lehetőségei az irodalom számára végtelen forrásul 

szolgálnak. Alkotótevékenysége ilyen körülményeinek tudatában az én önmagát vizsgálja.  

Ez a belső reflexiós tevékenység Babits számára az én tudatosságának észlelése. Az én ezzel 

párhuzamosan azonban külső tapasztalatot is végez, a természet megtapasztalását. E kettős 

tevékenység megoldatlan ontológiai probléma marad Babits elméletében, mert az egyén és a 

közösség szerves egységét nem fogadja el. A pszichológia szaktudományos hatása James 

tudatfolyam-elmélete és emlékezet fogalmának felhasználásával a legerőteljesebb. Babits az 

emlékezet személyiségalkotó szerepét az én önmagához való hűségének morális tartalmával 
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egészíti ki. A moralitás így irodalmi kötelességgé válik. A jamesi tudat fogalom 

személyessége és a tudatfolyam-elmélet egyaránt Babits tudat fogalmának alapját adja, a tudat 

állandó változását azonban már nem fogadja el. Nála a változás az én lelkiállapotában 

jelentkezik, tehát a tudatot az egyes lelkiállapotok más-más oldalról mutatják. Míg Jamesnél a 

tudatfolyam maga az én, addig Babits számára csak az alkotófolyamat énhez kapcsolódó 

eleme.  

 Babits irodalomelméletének a tudat fogalmán túlmutató lélektani eleme az intuíció 

fogalma, amelyet Bergson használatához igazodva az ihlet fogalmával együtt költői 

feltételként határoz meg. Ugyanakkor a szintén átvett ösztön fogalmát nemcsak az ihlet 

fogalmához kapcsolja, de azonosítja is azzal. E fogalmak szerepe, hogy az irodalom 

artisztikus jellegét kiemeljék a tudat uralta tudományos értelmezési térben. Az ihlet és intuíció 

fogalmainak párhuzamos használata mindezek ellenére nem kidolgozott. A pszichológia 

szaktudományos hatása, bár fogalmiságában erős, megválaszolatlan kérdéseket teremt.  

A szociológia diszciplinája számára láthatóan nem sok teret hagy Babits. A szociológiai 

elemzések irodalmi konklúzióit formailag, az irodalom egyedisége miatt nem fogadja el.  

A szellemtudomány szociológiai módszerének konklúzióját, a korszellem fogalmát éppen 

ennek az egyediségnek felszámolása miatt utasítja el. Ez az egyetlen strukturált érve a 

szociológia ellen. Ellenszenve nem mentes a szubjektivitástól, a szociológia eredményeit 

mégsem zárja ki az irodalom területéről. Az irodalomszociológia segédtudományos 

eredményeit méltatja, és Thienemann szaktudományos munkásságát is elismeri.  

A Szellemtörténet nem pusztán a szellemtörténet kritikáját nyújtja, hanem saját 

irodalomelméletét védelmezi a kollektív elemző módszertannal szemben. A szellemtörténettel 

Dilthey és Rickert által ismerkedett meg, és főként Dilthey elméletében mélyedt el, annak 

központi elemét, az élmény fogalmát átvette, és irodalomelméletébe beépítette. Kritikai 

hangja a szociológiai módszer ellen a leghangosabb, de egyben a legbiztosabb is. Fülep Lajos 

ezt kritikája legfőbb érdemének tekinti. Ez azzal magyarázható, hogy a kritikai hang 

teoretikus pozíció. A szellemtörténeti kutatások a szociológia és irodalom közös 

fogalomhasználati lehetőségét interdiszciplináris keretek között tárgyalják. Röviden 

áttekintem ezért ezeket a keret-lehetőségeket, a pszichológia, a hermeneutika és az 

egzisztenciális filozófia Diltheyhez kötődő szálaival. 
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 A negyedik fejezetben Babits filozófiához való viszonyának nézőpontjait vázolom. A 

dolgozatnak ez a része történeti szempontból strukturálódott, ezért a dolgozat kiegészítésének 

tekinthető. Babits filozófiai irányultsága, a filozófiatörténet kronológiája mentén szerkesztett 

rövid hatástörténet, korai levelezésének filozófiai elemei és az őt érintő explicit filozófiai 

reflexiók az előző fejezetek vizsgálati szempontjainak és érveinek tényszerű igazolását 

szolgálják.  

Babits filozófiai készsége filozófiai műveltségének szellemi integrációja személyiségfejlődése 

olyan irodalmi következményeihez vezet, mint a homo moralis vagy a poeta doctus alakja. 

Ebbe a sorba illeszkedik oppozíciós fogalomhasználata, amely a kettősség evidenciájaként 

irodalomelméletébe és költészetébe egyaránt szervesen beépül. A babitsi életműnek 

folyamatos belső, filozófiatörténeti reflexiós mozgása van, amelynek explikáció és 

konzekvencia tekintetében legjobb példája a görögség élmény. A filozófiatörténeti vázlatban 

ezért erre helyezem a hangsúlyt. Irodalom és filozófia közös megjelenését Babits a 

görögségben látja megvalósulni, és ennek műfajdefiníciós konklúziója az esszének a 

filozofálás irodalmi műfajaként történő meghatározása.  

Esszétörténeti szempontból Mekis János Az esszé mint műfaj és típus(1997) című írásában 

Babitsot az önreflexív, én központú esszéisták közé sorolja,37 így nem túlzás azt állítani, hogy 

Babits műfajmeghatározása öndefiníció is egyben. Ez a babitsi irodalomelmélet öndefiníciós 

értelmezési lehetőségének egyik legvilágosabb példája.  

Görögség élményének nosztalgiája művészeti szempontból releváns. Ennek tárgyalásában azt 

az utat igyekszem követni, amely mentén ez a görögség élmény sajátos tradíció fogalmat 

eredményez. Ez a fogalom egyben a modernség definíciója is Babitsnál. Ugyanakkor nem 

szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a görögség iránti rajongását nem közvetlenül, hanem az 

angol irodalom által közvetítettként éli meg.  

Ez a hatásaiban is differenciált görögség élmény a dionüszosz-apolló vita irodalmi 

konklúzióiban Nietzsche által közvetítetten, valamint a görög filozófia jegyében íródott 

dialógus-kísérlet, a Játékfilozófia mentén artikulálódik, és a hérakleitoszi ellentét fogalom 

                                                 
37 Mekis D. János: Az esszé mint műfaj és típus, Jelenkor, 1997/2. 
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módszertani átvételével egészül ki. E hármas hatás elemzését végzem a görögség-alfejezet 

legnagyobb részében. Ágoston, Locke, Hume, Spinoza, Schopenhauer, Nietzsche, James és 

Bergson filozófiatörténeti hatásának vizsgálata alkotja az alfejezet további részét. Ezek közül 

kiemelkedik Ágoston, Kant és Bergson etikai örökségének irodalomelméleti beépítési 

folyamata, amely során Babits reflexiós készségének legjavát nyújtja. Bergson etikáját 

Ágoston etikájára cserélve árnyalódik elméletének etikai dimenziója. Ezt a vonalat igyekszem 

megmutatni. 

Babits korai levelezésének filozófiai elemei ez irányú olvasmányélményeinek friss 

feldolgozási folyamat-részeként definiálhatók. Zalaival, Kosztolányival, Dienes Valériával és 

Juhász Gyulával folytatott korai levelezése a korábbiakban tárgyalt filozófiatörténeti hatások 

hiteles bizonyítékát nyújtják.    

Kortársai és a kor kutatói közül sokan felfigyeltek Babits filozófiai kompetenciájára; 

ezeknek legszebb példáit kiegészítésképp csatolom a fejezethez. Dienes Valéria, Mátrai 

László, Rába György, Nemes Nagy Ágnes, Lukács György, Schöpflin Aladár, Halász Gábor, 

Szilasi Vilmos ez irányú szövegeit hozom fel példaként.  
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I. Irónia és etika - a filozófiai megalapozás irodalma38 

 

 

„Kell, hogy nem-felelésünk is felelet legyen és választ hívjon ki.”39 

 

 

 

 

I. 1. Az irónia etikai alapjai és történeti vonala 

 

 

 

 

A babitsi irónia40 stíluseleme az esszék rejtett olvasási rétegeiben fedezhető fel, és 

olyan gondolati játékoknak enged teret, amelyek az életmű decentralizációs értelmezési 

lehetőségei mellett az irónia filozófiai reflexivitását is megjelenítik, különösen, ami annak 

szókratészi vonatkozásait illeti. Az irónia tradíciójában a magasabb szintű én morális 

öntudatként jelentkezik és Szókratész emelkedettebb nézőpontját eredményezi.  

Ez a morális öntudat Babits írói mivoltának irodalmi kritériuma. Ez az emelkedettség 

(kritérium) egyesek szerint filozófiai attitűdöt, mások szerint csupán retorikát jelent. Babits 

verseinek nyelvi játékai azonban nem szójátékok, hanem sajátos stíluselem jelei, amelyek az 

exteriorizáció előfutárai, és az irónia immanencia-hagyományát látszanak követni. 

                                                 
38 Ebben a fejezetben a modern iróniaelméleteknek Babits irodalomelméletével való összevetését a szakirodalmi 
munkák külön-külön történő elemzésével teszem meg. Hasonló elemző munkáknál célszerű az érveket és a 
konklúziókat összegezve bemutatni, jelen elemzés struktúrája az egyes elméletek különböző konklúziós 
lehetőségeinek világos bemutatását segíti. 
 
39 Babits Mihály: Új klasszicizmus felé, Nyugat, 1925/18. 
40 Ez nem azonos azzal az iróniakezeléssel, amelyet Babits  irodalomértelmezéséhez használ. Az európai 
irodalom történeté-ben többször használja a kifejezést, pozitív és negatív értelemben egyaránt: „Gibbon is, 
óriási történelmi munkájában, mely stílusával is mestermű, gyakran szinte vigyorog, mint Voltaire, s mikor a 
kereszténységről szól, nem állhatja vallási szkepszisének ironikus nyilvánításait.”...”A történelmi regényből 
Strachey csinált ironikus és illúziórontó pszichológiai életrajzot.”  ...”Horatius...ironikus szellem, mindenről 
fölényesen és mulatságosan tud beszélni.”...”Mérimée új regény[ének], a Colomba[nak],...A hideg, ironikus 
élességű, tiszta csillogású stíl adja meg szinte hervadhatatlan korszerűségét. Mint a hideg és tiszta dolgokon: 
nem fog rajta a romlás.” Babits Mihály: Az európai irodalom története, Nyugat Kiadó és Irodalmi R.T. 1936. 
http://mek.oszk.hu/06300/06304/06304.htm letöltés dátuma: 2014. augusztus 20. 
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A babitsi szövegek játékossága nem az irónia textuális feltételeként jelenik meg, hanem 

kritikai attitűd által megnyíló introspekciós lehetőségként, amely a babitsi művekben az író 

személyiségének rejtett textuális lenyomatát adja. Így az ironikus újraolvasásnak olyan terei 

nyílnak meg, amelyek Colebrook szerint az irodalomkritikát jelentik,41 annak ellenére, hogy 

az iróniát nála inkább a kontextus eredményezi. Az újraolvasás a kritikai olvasás és 

kontextusok felismerésének lehetőségét nyújtja. Babitsnál éppúgy felismerjük az irodalmi 

kifejezés etikai kontextusát, mint ahogy Szókratésznél a filozófiai kifejezés esetében tesszük 

ugyanezt. És ahogy Colebrook szerint Szókratész egyszerre történelmi, filozófiai és irodalmi 

figura, úgy azt mondhatjuk, hogy Babits műveiben egyszerre irodalmi és filozófiai. 

 A Szókratész által művelt „tudatlanság mestersége”42 a paradoxikus episztemológia 

tudatos vállalása.43 Babits ezt az episztemológiai lehetőséget aracionális szempontból 

képviseli: a nem választás, a sehová sem tartozás nem tudatos döntésen alapul, hanem a 

művészi intuíció individuális keretei közt teremti meg a távolmaradás pozícióját.44  

Babits írásainak filozófiai gazdagságát ez a pozíció adja. Általa az egzisztencializmus felé 

közelít, és bár az irányzatot nem képviseli, szisztematikusan nem utasítja el, munkáinak 

filozófiai tere mégis ebből az irányultságból ered. A megértéshez való permanens közelítés 

egzisztenciális pozíciója Babits filozófiai értelmezési lehetőségeinek kiindulópontja. Ebből 

alkotva Babits saját ironikus értelmezési lehetőségeit teremti meg. Műveinek ironikus 

dimenziója személyiségében is gyökerezik, hasonlóan Szókratészhez, akinek ironikus kutatási 

módszere saját egyéni karakterének metodológiai differenciálása: „Prótagorasz szerint, aki 

bizonyos értelemben az ős-szofista volt, "minden dolgok mértéke az ember". Valójában hát 

mindenkinek igaza van a maga szempontjából, s minden az egyéni érvényesülés képességén, 

                                                 
41 „The very practice of re-reading the past and of suspecting that all those texts that were once read as sincere 
might actually be critical of the power they describe depends upon the structure of irony.” Colebrook, Claire: 
Irony, Routledge, 2004. 4. 
42 „Socrates' central paradox (is) his profession of ignorance.” Gregory Vlastos: Socrates-Ironist and Moral 
Philosopher Cambridge University Press, 1991. 3.  
43 Szókratész a következőképp vall erről:„...miután e szavakat [a delphoi jóslatot, mely szerint senki sincs, aki 
bölcsebb volna Szókratésznél] meghallottam, mélyen elgondolkodtam, valahogy így: 'Mit is mond az isten, 
miféle rejtett értelme van a szavának? Hisz legjobb tudomásom szerint én bizony sem nagyon, sem kicsit bölcs 
nem vagyok. - Akkor tehát mit akar mondani, amikor kijelenti, hogy én vagyok a legbölcsebb? Mert, gondolom, 
csak nem hazudik. Hisz ezt az isteni törvény neki meg nem engedi.' Azután jó ideig kétségek közt hányódtam, 
hogy mit is akar mondani, míg végül nagy nehezen ilyesféle kiutat találtam, hogy a dolgot megvizsgáljam. 
Elmentem azok egyikéhez, akik bölcs hírében állnak, hogy ha valahol, hát nála megcáfoljam a kijelentést...Nos, 
miután jól megvizsgáltam ezt az embert,...úgy láttam, bölcsnek vélik ugyan sokan mások, de valójában nem 
az...Miután eltávoztam, úgy okoskodtam magamban, hogy ennél az embernél legalábbis bölcsebb vagyok, mert 
ugyan alighanem egyikünk sem tud semmi szépet és jót, csakhogy ez azt hiszi, tud valamit, miközben nem, én 
viszont, aminthogy éppenséggel nem tudok, nem is hiszem azt, hogy tudok. Úgy tűnik tehát, valami apróság 
tekintetében mégiscsak bölcsebb vagyok nála, éspedig épp ebben, hogy amit nem tudok, arról nem is hiszem, 
hogy tudom.” Platón: Szókratész védőbeszéde 21b-22d. In: Platón: Euthüphrón, Szókratész védőbeszéde, Kritón; 
Atlantisz, 2005. 
44 Ez Szókratész atopikus vonása. A 'beskatulyázhatatlan' jelzőt vitapartnerei alkalmazták rá.  



                                                                                                                                                        

 23  

formai ügyességen múlik. Ez a szkepticizmus készítette el az útját Szókratésznek, aki befelé, a 

lélek és erkölcs világába fordította az emberi gondolatot. És Platónnak, aki fölemelte azt, túl e 

csaló földi "valóságon", egy másik valóságba. De addig is az emberi szellem, mintegy 

megszabadulva minden skrupulustól, s megrészegedve a saját játékán, felelőtlenül élvezhette 

mindenen fölülálló hatalmát és csillogását.”45 

 Gregory Vlastos Szókratésze46 az etika-elmélet eudémonista alapjait nem 

instrumentalista elméletként artikulálja. A boldogság mibenlétének Szókratész által explikált 

kérdése ezt a dimenziót is magában hordozza, de a boldogság (mint cél) nem teljesülése nem 

teszi hamissá vagy elégtelenné Szókratész etikai filozófiáját, amely így meghaladja az 

instrumentalista elméletek igazságkövetelményét. Az „Azt mondd csak, amit hiszel!”47 

szókratészi parancs olyan metodológiai implikációkat hordoz, amelyek eredetüket tekintve 

Szókratész személyiségében, filozófiai céljukat tekintve pedig új erkölcsfilozófia 

megalapozásában gyökereznek. A szókratészi irónia egy új életforma,48 amely egyben új 

személyiségtípus kialakulását eredményezi. Szókratész erkölcsfilozófiája éppen olyan 

énfogalom-központú – individualisztikus – és pszichológiai relevanciákat hordozó elméleti 

lépés, mint Babits tudatlírája. A választások nélküli átélés  paradoxona49 Babitsnál csak 

filozófiai vonatkozásban jelentkezik, művészi-írói tekintetben ez a probléma irreleváns. Ezért 

Babits ironikus értelmezési lehetőségei filozófiai értelmezések, melyeknek metafizikai 

vonatkozása is van:”...mentől nagyobb teljességben, nagyobb egyéniséggel adja az író lelki 

tartalmát, annál jobban érezzük benne az emberibbet. Mert látjuk az egész lelket. E dolognak 

van metafizikai magyarázata. Lelkünket sohasem élhetjük ki magunkból egyszerre és 

egészen...”50 A szókratészi módszer, a görögség új személyiségtípusának Babitsra tett hatása 

és Szókratészhez való hasonlósága az irónia személyiség-gyökerében, és ennek erkölcsiség-

megalapozó hatásában áll. A szókratészi boldogságetika és az elenkhosz módszere egy 

tudáselmélet ironikus kidolgozása. Szókratész etikai intellektualizmusa erkölcsiségében 

                                                 
45 Babits Mihály: Az európai irodalom története, Nyugat Kiadó és Irodalmi R.T. 1936. 
http://mek.oszk.hu/06300/06304/06304.htm letöltés dátuma: 2014. augusztus 20. 
46 Vlastos Socrates-könyve elején leszögezi, hogy a Platón dialógusok Szókratészéről beszél:” What I offer 
should not distract them (the readers) from their encounter with the Socrates who lives in Plato's texts. It should 
take them back there for a closer look.” Vlastos, Im: 1. A vlastosi módszert Vlastos művére alkalmazom. Ti: a 
fenti Szókratész-elemzés nemcsak a Vlastos-könyvön, hanem az abban kirajzolódó Vlastos féle Szókratészen is 
alapul. Az a módszer, amellyel ezt véghezvitte, a Babits-tárgyalás során hasznosnak bizonyul. 
47 „Say only what you believe.”Vlastos, Im: 14. (Saját fordítás) 
48  „He changes the world not by theorizing about it but by creating something new for it to mean: a new form of 
life realized in himself...” Vlastos, Im 29. 
49 Ezen a babitsi kétely állandóságát értem, amely egész munkásságán végigvonulva én és világ viszonyának 
problémáját hordozza. 
50 Babits, Im. 
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teljesedik ki, és vallásfilozófiai alapokon áll.51 Babits intellektualista törekvései irodalom 

(elméleti) célokat szolgálnak, ám erkölcsfilozófiai vonatkozásukban a Szókratész által 

keresett morális igazság státuszát örökítik tovább. Szókratész boldogságetikája 

személyiségetika is egyben, amely Babitsnál individuális irodalom-művelés elsődleges 

szakmai kritériumaként jelentkezik. Az én fejlődés-lehetőségei azonban nála is elsősorban 

erkölcsi dimenziókban jelennek meg, és a morális tökéletesedéshez filozófiai eszköztárat 

mozgósítanak. Babitsnak azért van szüksége a filozófiára, hogy az én erkölcsi fejlődését etikai 

szótár használatával elméletileg biztosítsa. Ez az etikai szótár azonban Babits számára nem 

eleve adott, hanem fogalmi kidolgozást igényel. Babits kísérletet tesz erre, bár több helyen 

fogalmi inkonzekvenciákra jut;52 a hiányosságok sokszor nem distinkciós adósságok, hanem 

olyan rejtett elméleti jelentésrétegek, mint az irónia, amely a fogalmiság szintjén nem jelenik 

meg, hanem  személyiségének rejtett elemeként karakter-vizsgálati lehetőségeket implikál.  

A Szókratész számára életformává vált és metodológiailag kidolgozott irónia Babitsnál nem 

válik módszertanná, hanem „csak” egy jellemző marad. Irónia tekintetében a hasonlóságot a 

hozzá kapcsolható fogalmak adják: az én és erkölcs fogalmai. Szókratész boldogságetikájának 

célja az egyén életfilozófiai útmutatása, amely etikai szükségszerűséget bizonyít. Babits 

egyéniség-fejlődésének erkölcsi determinálása irodalmi szempontból szükségszerű:  

„Az élmény külsőség, csak eszköz, a fantázia gazdagító eszköze, de nem változtató tényező, 

mert az oly valami lehet csak, ami az ember legmélyebb erkölcsi karaktere.”53  

 Amikor Vlastos a szókratészi elenktikus módszer morális önigazoló hatása mellett 

érvel,54 nemcsak a szókratészi irónia etikai igazolását végzi, hanem a moralitásnak a 

személyiséggel való olyan összefüggését is feltárja, amely Szókratészt egész életén 

végigkíséri. Az Apológia éppen ezért válik kiemelt dialógussá, mert Szókratész itt adja 

bizonyítékát önmagához való hűségének. E hűség Szókratész életében betöltött totalitása adja 

a morális dimenziót. Babits életművénél a korszakolhatóság mögötti individuációs folyamat 

permanens aktivitása hasonló Szókratész ehhez. Ahogy Szókratésznél ez az átélés a nyugati 

                                                 
51 Itt a Vlastos által képviselt vallásfilozófiára gondolok, amellyel a szókratészi etikát magyarázza: „To be sure, 
Socrates could hardly insulate his religious faith from the formidable energies of his critical intellect.” Vlastos, 
Im 162. 
52 Legfontosabb az élmény fogalmának következetlen használata, a tudattalan fogalmának rejtett használata a 
tudat/tudatosság fogalmiságának keretei között, vagy a kollektivitás irodalomelméleti szükségszerűsége, 
ugyanakkor módszertani használata. Ide tartozik továbbá a pszichológia fogalma és irodalmi relevanciája is.  
53 Babits, Im 
54 „ But in another sense of 'knowledge,' where the world refers to justified true belief – justifiable through the 
peculiarly Socratic method of elenctic argument – there are many propositions he does claim to know.” Vlastos, 
Im 32. 
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filozófia gyökereit teremti meg, úgy Babits írói tevékenységének egyéniségteremtő, és azt 

megőrző mechanizmusa esszéisztikus filozófiai alapot szolgáltat elméleti munkáihoz:  

”A filozófia elméletei csakis annyiban és azon mértékben válnak értékesekké, amely 

mértékben az illető filozófia közel áll az irodalomhoz. Ily forrást nyújtanak épp azok a 

filozófusok, akik félig-meddig szépírók is...”55 

Szókratész önmegismerő buzdításának morális autonómiája Babitsnál is megjelenik, ha nem 

is tisztán filozófiailag, és nem etikailag explicit formában. „...az akarat, ez már valami 

morális tény, az kell, hogy én ne csak felismerjem önmagamat (múltamat, ami van, már az is 

az), saját múltamnak és őseim múltjának eredőjét, de szükséges, hogy meg akarjam azt 

mondani a világnak, hogy én jelentek valamit. Ehhez kell, hogy én "igeneljem" magamat. Ne 

szégyelljem mondani: én, én legyek.”56 Az én fogalom mint a tudatosság irodalmi feltétele 

nemcsak művészi szempontból releváns, hanem azért is, mert az írói tevékenységet 

individuációs kontextusba helyezve személyiségetikai értelmezési lehetőségeket teremt, és így 

közel kerül a szókratészi erkölcsi örökséghez. Van azonban a moralitásnak egy 

mindkettejüknél megjelenő, egymással ellentétes kontextusa, a moralitás intellektuális 

érvényesülési lehetősége. Vlastos az erkölcs eudémonista vizsgálatánál kitér arra, hogy 

Szókratész számára az intellektuális javak morális szempontból neutrálisak, és az erkölcsi 

javak mögött elmaradnak.57 Babits tudatlírájának irodalmi nóvuma ezzel ellentétben éppen 

abban áll, hogy a tudatosságot lélektani fogalmakkal (mint amilyen az én, emlékezet vagy 

tudat) az irodalom számára etikailag igazolja: „Az irodalmat tehát társadalmi szempontból 

kell tekinteni. Így merül fel az esztétikához fölvett viszonya után az erkölcshöz, a társadalom 

praktikus életéhez mért viszonya.”58 Ez adja etikai szótárának irodalmi relevanciáját.  

Az erény Szókratésznél morális kritérium (illetve annak fogalma, ahogy arra Vlastos rámutat), 

Babitsnál irodalmi kritériummá alakul.  

 A hasonlóságok elemzése során még nem esett szó a szókratészi hatás-lehetőségekről. 

Az összehasonlítás dimenziója az irónia fogalmának életműbeli használata, amelynek 

instrumentális jellege Szókratésznél és Babitsnál is etikai szempontból megkérdőjelezhető.  

A hasonlóságok mellett szókratészi hatásnak tekinthetjük a görög erényelmélet szókratészi 

esszencializálódásának a személyiség fejlődési lehetőségeiben betöltött szerepét, illetve ennek 

Babits általi hangsúlyozását. A görög filozófia erkölcselméletének eudémonikus vonását 

                                                 
55 Babits, Im 
56 Uo 
57 „...those social and intellectual goods which Socrates takes to be morally neutral, seeing no moral merit in 
their possession or stigma in their dispossession.” Vlastos, Im 210. 
58 Babits, Im 
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ugyan nem veszi át Babits, sőt, etikai hivatkozásaiban nem is említi, az erkölcsösség lélektani 

és művészeti vonatkozásának kettős preferenciájával implicite mégis etikailag igazolható 

boldogság-állapotot körvonalaz. Ez görög olvasmányélményeiből és Szókratész 

művészetértelmezési kísérleteinek hatására született, hiszen első filozófiai tartalmú versei és 

korai, filozófiai hatású elméleti írásai éppen a görög irodalomban és filozófiában való 

elmélyülésének időszakában keletkeztek.59  

 A szókratészi etika vallásosságának filozófiai szempontból legfőbb érdeme Vlastos 

szerint az, hogy hite Szókratészt nem szigetelte el saját kritikai intellektusától, hanem olyan 

etikai dimenziót teremtett vallásos hite számára, amelyben az istenek etikai karaktere 

elsődleges szerepet kap. Ami Babits vallásosságának és etikai megfontolásainak kapcsolatát 

illeti, nem követte Szókratészt, katolikus vallásossága irodalmi szempontból nem került 

fókuszba,60 vallásos etikáját filozófiai és irodalmi célok mellett legfeljebb vallomásosságának 

alátámasztására használta. Akár az etika védelmében folytatott intellektuális harcát 

tekintjük,61 akár a katolikus filozófiai irodalom remekeinek szakmai méltatását,62 azt találjuk, 

hogy az igazolás alapját szakmai-irodalmi érdekek és szempontok adják. Babits katolicizmusa 

tehát irodalmi munkásságában önkényesen nem jelentkezik.  

A keresztény értelmiség gondolati örökségét azonban tudatosan és konstruktívan használja, 

irodalomelméletének gyakorlati megalapozásában megtaláljuk az erre utaló jegyeket.63  

Az irodalom művelése Babitsnál a Szókratész-alkotta morális tudáshoz hasonló, amely a 

viszonylagosság határait az erkölcs által jelöli ki: „...kell, hogy én "igeneljem" magamat. Ne 

szégyelljem mondani: én, én legyek...Ez egész lényegében nem egyéb, mint önmagunkhoz való 

hűség, valami "erkölcsi emlékezet."64 Szókratész számára ezt saját daimónja biztosítja; ezt a 

vallás pszichologizálásának is tekinthetjük, de csak annyiban, amennyiben Babits esetében a 

                                                 
59 Ez a fogarasi állás, az intellektuális száműzetés időszaka, amelynek gondolati sivársága ellen a görögség 
irodalmával vértezte fel magát Babits. Ebben is láthatunk iróniát, hiszen a szellemi szenvedés közege teremti 
meg azt a gondolati gazdagságot, amely egész életművének elméleti alapját adja. 
60 Ezen az értem, hogy Babits munkásságában nem találkozunk katolikus fordulattal, munkássága sem teljes 
egészében, sem részben nem nevezhető például vallásos irodalomnak, annak ellenére, hogy több helyen explicit 
módon megnyilvánul. Erre legjobb példa, hogy Ágostonnál a Vallomásokban a keresztény stílust üdvözli. A 
kereszténység stilisztikai eszköztárának ez az irodalmi kiterjesztése irodalmi célból történik Babitsnál, de mégis 
érezzük az élmény vallásos erejét. 
61 Ide tartozik mindenekelőtt Kosztolányi homo aestheticus-képével folytatott esztétikaelméleti vitája, de a korai 
Játékfilozófia is, amelyben az esztétikának tudományos létjogosultságot tulajdonítás kísérlete kudarcot vallott 
ugyan, a mű rejtett iróniájának megfelelően ugyanakkor épp az esztétikával szembeni etikai megfontolások 
nyertek igazolást. 
62 Itt elsősorban Bergson és Augustinus műveinek méltatására gondolok. Bergson elfogadta a katolikus hit és 
kultúra szellemi lehetőségeit, különösen, ami az intuíció és a beleérzés fogalmát illeti. 
63 Ilyen az erkölcsi emlékezet fogalma, amely pragmatista filozófiai és pszichológiai hatástörténete mellett 
gyakorlati szempontból a babitsi irodalomelmélet sajátos fogalmává vált. A fogalom hasonlóságot mutat a 
keresztény-katolikus gyónás fogalommal, folyamatának lélektani következményeivel. 
64 Babits, Im 
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tudatosságot pszichológiai céloknak feleltetnénk meg. Ahogy azonban Szókratész számára a 

művészet nem tudás, hanem isteni hatású ihlet eredménye, úgy Babitsnál az irodalmi alkotás 

folyamata belső, egyéni, nem-racionális folyamat. A hasonlóság alapja nem a vallásos 

lelkület, sem annak társadalmi beágyazottsága, hanem az a folyamat, amellyel a vallásos hitet 

mindketten szellemi tevékenységbe integrálják,65 és ennek során mindketten erkölcsi 

konklúziókra jutnak. Vlastos ebben találja meg a racionalitás és moralitás közös pontját 

Szókratésznél, aki saját isteneinek etikai mértékletességét racionális moralitásnak tekinti. 

Vlastos ezt erkölcsi teológiának nevezi, és Szókratész kritikai nézőpontját is innen eredezteti. 

Szókratész az isteni okságot ugyanis csak a jó dolgokra vonatkoztatja; ennek a 

következtetésnek kritikai lépése megállítja Szókratészt a metafizika határán.66  

Az etikai vizsgálódások metafizikai távolságtartása jellemző Babitsra is. Szókratész kritikai 

hangja az igazságkeresés során daimónja segítségével szólal meg, a tőle kapott jelek 

biztosítják a teret kritikai érvelése kibontakoztatásához,67 amely így belső szükségszerűséggé 

vált. Szókratész ugyanis ezzel a kritikai hanggal találja meg a jelekben rejlő igazságot.  

A nyugati gondolkodás számára Szókratész által megteremtett kritikai habitus etikailag 

determinált, az igazság keresésének filozófiai missziója erkölcsteológiai alapokon áll. 

Szókratész életét és tevékenységét a görög kultúrából való „etikai kilépés”-nek tekinthetjük. 

Teológiai értelemben ez szakítás a kulturális hagyományokkal, hiszen az istenek etikájának 

normativitása az emberi etikára is jellemző. Ez a normativitás új vallásosság-koncepciót 

teremt: a saját lelkünk üdvén fáradozni nem más, mint megfelelni az isteni akaratnak.  

Vlastos kifejti, hogy ezzel Szókratész feloldja eudémonizmusának egocentrikusságát. Ez egy 

új én fogalom kialakulásának kezdete, és a szabad akarat problémáját rejti magában, sőt, Kant 

kategorikus imperativusza immanens hordozója is. Szókratész isten-képe egy olyan Istent 

ábrázol, aki jóakaratú, és azt kéri tőlünk, hogy csak olyat tegyünk másokkal, amit ő is tenne, 

ha a mi helyünkben lenne68 A kritikai tevékenység és a filozofálás etikai kritériuma 

Szókratész számára evidencia, amelynek sem tudatos előkészítését, sem utólagos 

magyarázatát nem találjuk nála, csupán azt, hogy boldogságetikája nem én-központú, nem 

hedonista alapokon áll, hanem a vallásfilozófiához közelít. A kellemesnek jótól való fogalmi 

megkülönböztetése69 a platóni fogalmi differenciálás egyik etikaelméleti eredménye, 

                                                 
65 Babitsnál ennek eredménye a klasszicizmus felé fordulás, mint egy egység-keresés korszakolható igazolása.  
66 „Socrates, no metaphysician...” Vlastos, Im 163. 
67„...the daimonion itself – a „divine sign”, which allows, indeed requires, unlimited scope for the deployment of 
his critical reason...”  Vlastos, Im 170. 
68 ”...a god...who only asks each of us to do for the other persons what he would be doing for them if he were to 
change  places with us.” Vlastos, Im 177. 
69 Ld: Platón: Philébosz című dialógust.  
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amelynek erkölcsi háttere szókratészi hatást mutat, és az ideaelmélet etikai megalapozásának 

egyik első lépése. 

 Babitsnál az én-fogalom változásaiban is szerepet kapnak etikaelméleti 

megfontolások. A homo moralis karakterét elsősorban önmagához való hűsége adja; a 

szellemi-kulturális értékekhez való ragaszkodás, az európai kultúra irodalmi (és filozófiai) 

örökségének megőrzése az erkölcsiség irodalmi követelményévé válva etikainak tekint 

minden irodalmi tevékenységet. Az irodalom így nem lehet független a filozófiától: „Minden 

elmélet, mint a viszonyok tudománya, filozófiai. Így az irodalom elmélete is az, szemben az 

irodalomtörténettel.”70 

Kultúra és igazság, kultúra és erkölcs fogalmi kapcsolata a szókratészi karakternek is releváns 

eleme. A Gorgiasz-dialógusban71 boldogság-kritériumként kerül meghatározásra a kultúrához 

és igazsághoz való megfelelő viszony.72 Ez már nem csak egyéni etikai, hanem kollektív 

normativitás-igény is, amely a szókratészi boldogságetikát társadalomelméleti dimenzióba 

helyezi, és a kulturális felelősség fogalmát körvonalazza. Ez a fogalom az erkölcsi 

emlékezetnek immanens eleme. A tradíció dinamizmusát a megőrzés és teremtés egyensúlya 

adja, amelyben a kultúra fogalma központi szerepet játszik. 

 Az intuíció, amely Szókratészt az erkölcsfilozófia és vallásfilozófia határán megtartja, 

egész életfilozófiájának alapját adja, és önvédelmi mechanizmusának hangsúlyos érve.  

A daimón-sugallatok nemcsak lelkiismereti és önigazoló tényezők, hanem a mindennapi életet 

is meghatározzák. Élet és filozófia között tehát nem kell választani, szimultán voltuk 

Babitsnál az én-fejlődés szükségszerű feltétele: „Az, amit a költő eszközül alkalmasnak talál, 

az az élmény éppolyan, mint akár az irodalmi, vagy pedig az élet élménye. Ez a kettő: az 

irodalom- és az életélmény az irodalomban nem különböző.”  Valamint: „Filozófiai 

álláspontot foglalok el: ez a kritikai stílus.”73 Ezt a kettősséget Bergson intuíciós 

filozófiájában is meglátta. 

 Pierre Hadot A lélek iskolája(1981) című kötetében74 a Vlastos által is vizsgált 

szókratészi irónia komplexitásának rejtőzködő elemét hangsúlyozza.75 A könyv pszichológiai 

céljai a Szókratészt tárgyaló részben is megjelennek. Szókratész intellektuális rejtőzködését 

                                                 
70 Babits, Im 
71 Platón: Gorgiasz, 470E 
72 „Socrates would not call the great king 'happy' without knowing how he stands 'in culture and justice'.”  
Vlastos: Im 137. (Vlastos szöveghelyi utalása: Gorgias 470E) 
73 Babits Im 
74 Pierre Hadot: A lélek iskolája – Lelkigyakorlatok és ókori filozófia, Kairosz Kiadó, Budpest, 2010.  
75 „Ez Szókratész másik paradoxona: a rútság mellett a színlelés. Szókratész álarcot visel, mások pedig az ő 
álarcát öltik magukra....” Hadot, Im 90.  
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maszknak nevezi Hadot,76 és a beszélgetőpartnerben keltett lelkiismereti válságát 

hangsúlyozza. Ez a válság erkölcsi szempontból releváns, és Szókratész azzal a módszerrel, 

amellyel saját személyiségét háttérbe szorítja, egyrészt meghatározza, és hiányában 

ironikusan hangsúlyozza azt, másrészt teret enged beszélgetőpartnere egyéniségének.  

A szókratészi személyiség rejtőzködését Babits is észreveszi: „Platónnál ez a...csúf, pisze 

Szókratész csak olyan, mint azok a szilént vagy szatírt ábrázoló dobozok, amikben a 

fogadalmi szobrocskákat szokták árulni. "Ha fölnyitod, egy istent találsz benne."77 

 Hadot, Vlastoshoz hasonlóan elsősorban a platóni dialógusok Szókratészét vizsgálja, 

és a szókratikus dialógusoknak olyan tulajdonságát felfedezi fel, amelyek Platón ironikus 

dimenzióját teremtik meg. A korai dialógusokban Platón személyisége háttérbe szorul, hogy 

helyet adjon mestere egyéniségének. A platóni „én” elrejtésével Hadot szerint Platón ironikus 

pozíciót teremtett saját magának. Ezzel a szókratészi irónia az őt feldolgozó szöveg stiláris 

feltételeként határozódik meg, amely által az író szövegében foglalja el ironikus pozícióját. 

Platón a szókratészi dialógusokban egy érvelési módszert rögzít és alkalmaz. A szókratészi 

filozófiát tehát egyszerre statikussá teszi és dinamizálja. Hasonló a helyzet a babitsi 

módszertannal is. Babits irodalomelmélete nemcsak megteremti, és tudományosan rögzíti az 

objektív tudatlíra műfaját, hanem költészetében Babits saját személyiségét objektiválja.  

Babits módszertanának lélektani relevanciája szinte teljesen egybeesik a szókratészi módszer 

ugyanilyen hatásával. Hadot kiemeli, hogy Szókratész saját énjének háttérbe szorításával 

beszélgetőtársai énjét objektiválja úgy, hogy közben megtartja ironikus pozícióját, nem 

azonosul velük.78 Szókratész itt indirekt kommunikációt végez,79 amely érvényét a platóni 

dialógusokon belül is megőrzi. Ez az ironikus pozíció objektivitásában túlmutat saját magán, 

és metaironikus értelmezési teret hoz létre. Babits objektivitás fogalma, amelyet e 

dolgozatban több szempontból is vizsgálok, ehhez hasonló szervezőerővel bír, érvénye 

azonban csak a költészet területére korlátozódik. Ez az objektivitás az, amely által Babits új 

műfajt teremt:”Az átélés az irodalomban az, ami kiszakad az íróból, és objektiválódik.”,80 és 

amelynek ironikus szerveződésével Szókratész a beszélgetés irodalmi műfaját megteremti.81 

                                                 
76 „Az önmagát leplező Szókratész lett a proszoponja – maszkja – azoknak, akiknek szüksége volt rá, hogy 
elrejtőzzenek mögötte.” Hadot, Im 90. 
77 Babits Mihály: Az európai irodalom története, Nyugat Kiadó és Irodalmi R.T. 1936. 
http://mek.oszk.hu/06300/06304/06304.htm letöltés dátuma: 2014. augusztus 20. 
78  „Szókratész...beszélgetőtársai énjeit objektiválja anélkül, hogy azonosulna velük.” Hadot, Im 93. 
79 Im. Hadot itt Kierkegaard észrevételét idézi.  
80 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63. Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
81 „[Szókratész] halála után a beszélgetések irodalmi műfajjá váltak (logoi szókratikoi), amelyek Szókratész 
szóbeli dialógusait utánozták.” Hadot, Im 90.  
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Az ironikus pozíció objektiváló tevékenységének műfajteremtő hatása Szókratésznél és 

Babitsnál ugyanazt a lélektani utat követik.  

A hasonlóság az én fogalom Babits általi determinációját és a szókratészi használatot tekintve 

szembeszökő. Ahogy Szókratész beszélgetéseiben a szellem aktivitását igyekszik felkelteni, 

úgy Babits saját elméletében az én tudatosságának személyiségfejlesztő hatását hangsúlyozza: 

”Önmaga is kell, hogy felfedezze ezt a tudatot önmagában. Az író, mikor ezt felfedezi, úgy 

tekint erre a mély életre, mint egy külsősített dologra. Csak ezáltal képes ezt a tudatba emelni. 

Önmagából senki sem képes önmagát látni.” 82 Hadot kiemeli, hogy a beszélgetésekben 

Szókratész beszélgetőpartnere szellemi aktivitásával az emberi tudatot képviseli.83 Ezért a 

beszélgetéseknek egzisztenciális relevanciát tulajdonít, és a szavak kérdésessé tételét az 

ember megkérdőjelezésével azonosítja.84 Hadot Vlastoshoz hasonlóan az Apológiában látja a 

szókratészi személyiség kiteljesedését, és iróniájának csúcspontját.  

Ezt a pontot ő drámainak nevezi.85 A drámaiságot az a lépés adja, amikor Szókratész 

kiprovokálja saját halálos ítéletét. Ebben a pillanatban Szókratész ironikus és etikai pozíciója 

egy pontban találkozik, és Hadot szerint Szókratész ekkor válik egzisztencialista filozófussá. 

Szókratész etikai célját Vlastos differenciált elemzésében világítja meg: a lelkiismeret szerint 

élni. Ez a cél Babits irodalomelméletében is megjelenik, hiszen az írói igazság erkölcsi 

kötelességét lelki alapokra helyezi, és lélektani konzisztencia-követelménnyel egészíti ki: „Az 

irodalom alapténye: az élmény objektiválása; az a valami, ahogy a lélek az élményt 

átváltoztatja. A mondanivaló nem az élmény, az csak eszköz, nyelv a kifejezésre. Ez az eszköz 

szuverén módon használtatik. Az a fontos, hogy önmagához hű maradjon.”86 

 Babits szókratészi irónia-örökségének azonban van egy belső ellentmondása. 

Szókratész értékteremtő iróniája nyomán a nyugat által felismert ironikus olvasási 

lehetőségek, a dekontextualizáció értelmezési sokoldalúsága nem alkalmazható a babitsi 

munkákra.  

A babitsi iróniát a szövegek kontextusból való kiragadása nem hozza felszínre, mert elemei az 

irónia immanens kettősségét hordozzák, azt a kettősséget, amelynek művészi és etikai 

konzekvenciái Szókratésznek köszönhetőek. Babits immanens iróniája egyszerre szókratészi 

                                                 
82 Babits, Im 
83 „Szókratész beszélgetőtársa...maga Szókratész lehetett egy időre, vagyis kérdezés, megkérdőjelezés, az ember 
önmagával szembeni megrökönyödése, önmagától való eltávolodása, azaz végső soron az emberi tudat.” Hadot, 
Im 99. 
84 „A szavak kérdésessé tétele annak az embernek a kérdésessé tételével egyenlő, akinek dönteni kell, vállalja-e, 
hogy lelkiismeretének és értelmének megfelelően él.” Hadot, Im 100. 
85 „A szókratészi irónia akkor válik drámaivá, amikor a Szókratész védőbeszéde nyomán megértjük, hogy 
Szókratész mintegy kiprovokálja a halálos ítéletet.” Hadot, Im 102. 
86 Babits, Im 
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és nem szókratészi, és Szókratész irónia-komplexitását saját életművével problematizálja. 

Szókratész komplex iróniája az értelmezési lehetőségek terét növeli, és a platóni dialógusok 

eredményeképp a dekontextualizálás alkalmazása nem veszélyezteti Szókratészt az autoritás 

pozíciójában. Babitsnál nem ez a helyzet. A szövegek ironikus elemei mintha már 

dekontextualizálva jelennének meg, ezért ezt megtenni szükségtelen. Ennek felismerésével az 

írások önéletírás jellege kap hangsúlyt, mert eredményei Babits lelki élményeit tükrözik. 

Életének ez az írásaival való belső összefüggése saját magára is hatással van. A személyesség 

és személytelenség nem zárják ki egymást, nem fogalomellentétként működnek.    

Ez a Nietzsche-recepció egyik, az önéletírás témáját érintő kérdése.  

 Az Ecce homo értelmezése kapcsán Orbán Jolán A filozófiai önéletrajz mintázatai - 

Derrida, Nietzsche, Szókratész című tanulmányában87 Sarah Kofman Nietzsche-értelmezését 

említi,88 és ennek segítségével hangsúlyozza, hogy a 'legelszemélytelenítettebb'89 hang teszi 

lehetővé a személyes hangok megszólalását.90 E distinkció az élmény terének a szövegtől 

elváló valóságos világ határát ontológiailag eltörli, így az eseményeknek a szövegekben való 

megjelenése nem azok lecsapódásaként vagy kifejeződéseként értelmezendő. A költői én 

Babitsnál nem önreflexív, az én és a világ szeparációját ugyanis nem végzi el. Az író 

személyiségfejlődése egy lelki folyamat, amely az én belső végtelenségének megtapasztalása 

felé irányul. Az önreflexió visszaható iránya ezzel éppen ellentétes lenne: ”az író...a 

múltjában, egyéniségében [él], így asszimilál. Ez létrehozza azt, hogy minden élmény benne 

marad: ezzel önmagát gazdagítja.”91 Mindez abból fakad, hogy az azonosság kérdését 

elméleti munkái nem érintik. Az önazonosság kérdésével sem foglalkozik, az én, pontosabban 

a személyiség változásának a változatlan iránti érdeklődéssel való állandó konfrontációja 

kizárja az önreprezentációs lehetőségeket. A szövegek gondolati feszültségei92 tehát nem a 

kettősségek feloldási vágyából, hanem azok evidenciájából adódnak. A kettősség 

feloldhatatlansága teszi szükségtelenné a szövegeinek dekontextualizálását.  

                                                 
87 Orbán Jolán: A filozófiai önéletrajz mintázatai in: Fenyvesi Kristóf, Orbán Jolán (szerk.): Érzéki tapasztalat és 
kritikai gondolkodás, Jelenkor Kiadó, 2012. 58-77. A tanulmányról még szó esik a nietzsche-i 
iróniaértelmezéseknél. 
88 Ehhez ld: Sarah Kofman:Bevezető az Ecce homo olvasásához, Athenaeum, A francia Nietzsche-recepció, 
1992. I. 3. 214-241. Ford. Somlyó Bálint 
89 Ez nietzschei fogalom. 
90 „Ez a 'legelszemélytelenítettebb' hang teszi lehetővé a legszemélyesebb hangok megszólalását a szövegben, 
amelyek áttörik a szöveg felületét és megtörik a szöveg egyhangúságát, miközben az élet, a filozófia, és az írás 
egymáshoz való viszonyának a fenomenológiai értelemben vett tapasztalatként történő újraértelmezését 
sürgetik.” Orbán, Im 68. 
91 Babits, Im 
92 Ez nemcsak az elméleti írásokra vonatkozik, költészetének elvszerűsége a moralitás és a filozófiai kételkedés 
metafizikai és ontológiai kérdéseit hordozza.  
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 Babits dekontextualizálatlan iróniaértelmezési lehetősége egy iróniatörténeti dilemmát 

vet fel: a szókratészi irónia komplexitását belső ellentétnek tünteti fel, ugyanakkor megőrzi és 

saját elméleti alapjaként használja a Szókratész által megteremetett moralitás ironikus 

pozícióját. Az irónia etikától való elméleti elválaszthatatlanságát a nyugati gondolkodás 

történetében Szókratész alkalmazza és képviseli először. Babits felismerte a szókratészi 

személyiségtípus társadalmi relevanciáját, valamint azt, hogy ez a filozofálás mellett az 

abszolút etika lélektani alapú alkalmazása. Ebből a felismerésből magyarázhatjuk mind a 

homo moralis viselkedéstípusának permanens irodalmi hatóerejét, mind pedig az erkölcsi 

emlékezet alkotásmódszertani dominanciáját. Ezzel Babits etikai alapú irodalom(tudományt) 

képvisel, amelynek eszmeisége elméleti munkáinak fogalmiságán és költészetének 

újszerűségén átszűrődik: ”Az, ami az írót íróvá teszi: az akarat. Tehát nem egy pszichológiai, 

de valami morális sajátság.”93 Műveinek önmagyarázó mechanizmusa így irodalmi értéke 

mellett megadja azok értelmezési keretét,94 ezért a dekontextualizálás az értelmezéshez nem 

szükséges.  

 Claire Colebrook Irony(2004) című könyvében95 a kontextusból való kiragadás 

ironikus olvasási lehetőségével az irónia textuális feltételét adja meg. A kontextus az irónia 

feltételévé válik, a dekontextualizálás pedig az irónia potenciális eredményévé. Míg ezzel 

megadja az irónia módszertanát, adós marad annak értéklehetőségeivel. Ezért bevezeti az 

ironikus újraolvasás fogalmát, és így az iróniának irodalmi értékteremtését adja: az 

irodalomkritikát. Mindezt a Szókratész-adta értékteremtő 'eironeia' műveléséből kiindulva 

teszi, és mégis, iróniatörténeti kitekintésében96 ennek retorikai jelentőségét hangsúlyozza.  

Colebrook kiemeli, hogy az irónia Platón Szókratészénél a színlelés eszköze, Arisztotelésznél 

értékét tekintve neutrális, középkori és reneszánsz munkákból a szókratészi irónia teljesen 

hiányzik. Összegezve: az irónia a reneszánszig a leghangsúlyosabb esetben is csak a retorika 

eszköze volt.97 Régi szövegek ironikus olvasási lehetőségét történeti szempontból kérdőjelezi 

meg. Vizsgálódásában az irónia interakciós közegéből indul ki, a kontextus által biztosított 

irónia esetében a hallgatóság feladata, hogy felismerje, a beszélő mást ért, mint amit mond. 

Ez, míg a hallgatóság szempontjából egyirányú, és az ironikus értelmezés egyetlen 

                                                 
93 Babits, Im 
94 Ezt a keretet Babits elméleti munkáinak fogalomvizsgálatával igyekszem megrajzolni a dolgozat 3. 
fejezetében.  
95 Claire Colebrook: Irony, Routledge, 2004. 
96 „Prior to the nineteenth century, as we have already noted, irony took two dominant forms: rhetorical irony 
as a figure of speech and extended irony. Today, explanations of both forms usually begin by referring to Plato’s 
dialogues and the figure of Socrates, who is the first figure to be described using an eironeia that is ethical and 
complex.”Colebrook, Im: 21. 
97 Ehhez ld: Colebrook, Im: 6-8. 
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lehetősége, addig a beszélő és az elbeszélt dolog szempontjából kétirányú, hiszen az adott 

kontextustól való eltávolodás lehet az abból való kiragadás, de a szöveg másik kontextusa felé 

fordulás is.  

 Az irónia mint a szövegek más jelentéslehetősége Babitsnál a szövegek játékosságával 

azonos, ám mégsem csupán textuális feltétel, hanem interpretáció által introspekciós folyamat 

közvetlenné tétele. Babits ironikus olvasási lehetőségein a személyisége által közvetített 

irónia szövegekbeli felismerését kell értenünk. Az irónia itt a szövegek rejtett játéktere, és az 

újraolvasás eredménye, nem pedig annak módszere. Colebrooknál az újraolvasás eredménye 

az irodalomkritika, és az iróniát nem a rejtett jelentés, hanem a kontextus eredményezi.  

Babits iróniaértelmezésének a szókratészivel való hasonlósága az attól való különböződéssel 

kezdődik. Ennek az ellentétnek feloldását nem, csak magyarázatát kísérlem meg. Colebrook 

szerint a szókratészi irónia etikai jellegének bizonyítéka, hogy az egész személyiség mögötte 

áll. Ez Babitsról is elmondható: a homo moralis erkölcsi karaktere irodalmának legbensőbb és 

lényegi személyiségi lenyomata. Erkölcsiségének jellemformáló erejével mégsem 

morálfilozófiát művel, hanem irodalomelméletével tudományos megalapozást végez, 

költészetével pedig műfajt teremt: a tudatlírát.      

A szókratészi irónia művészi jellemzőjének hangsúlyozása a maga jelentéskettősségében 

először Platón szókratikus dialógusaiban jelenik meg, ahol egyszerre: pejoratív és megerősítő; 

ezzel a gondolattal Colebrook értékteremtő módszert vázol. Módszerében pejoratív, de célját 

tekintve megerősítő, mert célja az, hogy a beszélgetőtárs, illetve az olvasó felismerje ezt a 

színlelést, az ironikus módszert. Ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy az irónia a nyugati 

szubjektivizmussal van kapcsolatban: a nyelv, a cselekvés mögött van egy tárgy, amit az 

kifejez.98 Ez a kettős hangsúlytulajdonítás Babits esetében ugyanígy megtehető: „...az 

értékelés függ az írótól, a társadalmi környezettől, melyben előállott a mű, a tárgytól, amit a 

mű kifejez.”99 Az alkotóművészet intuíciós lehetőségeit Babits a tudatosság első lépése mögé 

rendelve háttérbe szorítja, annak ellenére, hogy az alkotás szubjektív jellegét védelmezi.  

Ezt az ellentétet, amely Szókratésznél egyszerű kettősségként jelentkezik, Babitsnál feloldani 

csak az etika területén lehet. A tudatosság erkölcsi felelősséggel társulva már nem a művészi 

alkotás szubjektív lehetőségeinek beszűkülését vonja maga után, hanem épp ellenkezőleg, 

érvényét kiterjesztve a szubjektív jelleget objektív lehetőség-feltételekkel támogatja. 

                                                 
98 „Irony may well be tied up with the long history of Western subjectivism: the idea that behind language, 
actions, difference and communication there is a  ground or subject to be expressed.” Colebrook, Im 20. 
99 Babits, Im 
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A nyugati gondolkodástörténetben Szókratész az első, aki etikai és összetett módon használta 

az iróniát. Ennek módszertanát az irodalom területén Babits is alkalmazta hasonló ironikus 

értelmezési lehetőségeket teremtve életművének, mint amilyent Szókratész teremtett 

személyiségével filozófiája számára. Így kapcsolódik Babits műveinek ironikus játéktere a 

szókratészi irónia korabeli novumához. E hasonlóságnak az irodalmi mellett filozófiai 

diszkussziós tere is van.  

 Colebrook másik munkájában, az Irony in the Work of Philosophy(2002) című 

könyvében100 Szókratész iróniáját a lélek művészetének nevezi, és fogalmiságból kiemelkedő 

személyiségmintának tekinti.101 Szerinte az irónia tradíciója az emberi nézőpont lényegileg 

kettéágazó lehetőségére kérdez rá.102 Ez a kettősség Babitsnál olyan együtt fennállóságot 

jelent, amelynek megtapasztalásában nem elsődleges a választás. Ez nemcsak intellektuális 

állapot, hanem egyben filozófiai attitűd is: a nem-választás ugyanakkori választás-volta az 

egzisztencialista filozófia alapélménye. Ezt a kettősséget Babits is megéli, a nem ítélés 

pozíciója az élmények feldolgozásának új lehetőségét adja. Babits csak az élmények 

kiválasztását hangsúlyozza, amely azonban lélektani lépés; a választás külső szempontjait 

nem veszi figyelembe: „A kiválasztás a (z író) lelke szempontjából történik, és nem az a 

szempont, melyik élmény fontosabb az aktuális életben.”103 Ennyiben Babits már eleve az 

irónia intellektuális pozíciójában van, ugyanakkor nem lép ki kérdéseinek egzisztenciális 

köréből. Az alkotás az író számára életesemény: ”Az íróban valami ösztön dolgozik: megérzi 

azt, mely élmény alkalmas a lélek kifejezésére...Az a kis esemény, mely megindítja a 

krisztalizációt, a mű létrejöttét, nem jelentkezik pontosan, az író követelésére.”104  

A dogmatizmustól csak az ironikus nézőpont perspektívaváltási készsége menthetné meg 

Babitsot, ha az iróniának ez a Colebrook által kiemelt kettőssége csak szemléleti 

lehetőségként lenne meg nála. A kettősség itt azonban egyidejűleg áll fenn, olyannyira, hogy 

az egység fogalmára Babits nem helyez hangsúlyt sem irodalomelméleti, sem filozófiai 

írásaiban. Az ellentétesség evidenciája miatt a kettősséget nem problematizálja.105  

Szövegeinek irónia-tartalmát filozófiai-lélektani feltétel adja, amely költészetét személyisége 

                                                 
100 Claire Colebrook: Irony in the Work of Philosophy, Univerity of Nebraska Press, 2002.  
101 „Socratic irony is more than just a figure of speech. It is the art of soul or existence, a mode of personality 
that is elevated through a coomitment to concepts.” Colebrook, Im 85. 
102  „The tradition of irony is a tradition that interrogates the essentially bifurcated possibility of the human 
point of view, at once within and beyond its own world.” Colebrook, Im Előszó, x. 
103 Babits,Im 
104 Babits, Im 
105 A megoldáskeresés helyett a kérdezés és problematizálás módszerét alkalmazza, ez adja költészetének 
metafizikai jellegét, és ez eredményezi elméleti fogalmainak olyan kettősségét, mint az én kettőssége, vagy a 
szubjektivitás-objektivitás nem ellentétként való alkalmazása. (Ld.: Jelen dolgozat 2. fejezetét) 
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reflexív terévé teszi. Ha a szókratészi irónia a lélek művészete, úgy a babitsi irónia a költészet 

filozófiai háttere. Az iróniának ez a lélektani értelmezése az irónia tradíciójában központi 

helyet foglal el.  

 Colebrook az irónia kettősség-lehetősége106 mellett lélektani érvet is felhoz.107 

Eszerint - Freud után - a lelkiismeret az énnek olyan felfelé irányuló projekcióként kerül 

meghatározásra, amellyel másik, ideális énünknek akarunk megfelelni. E másik énünk morális 

természetű, ezért lelkiismeretünk az erkölcsi jó felé irányít minket. Freud szerint ez a filozófia 

és ontológia kezdete.108 Ideális énünk, amelynek moralitását nem kérdőjelezzük meg, énünk 

saját magán túlmutató én-képének gondolatát vetíti előre számunkra: „…az író nem magán 

kívül él, de önmagában…”109 (Ez az irónia tradíciójában rejlő metafizikai lehetőség, amelyet 

Babits Bergson filozófiájában látott megjelenni.) A modern és posztmodern iróniák ezzel 

ellentétesen a metafizikai hagyománnyal való szakítás lépését látják benne.  

Colebrook bevezetőjének egyik központi gondolata az a párhuzam, amely Husserl és Derrida 

irónia-módszertani hasonlóságait nyomatékosítja:110 a szándékosság az észlelést és a 

fogalmiságot is magyarázza. Ez egyrészt a tapasztalat és a gondolkodás mechanizmusának 

egyidejűségét biztosítja, és ez által ismeretelméleti szempontból releváns lépés, másrészt az 

iróniát komplex intellektuális cselekvésként engedi értelmezni. Babits irodalomelméleti 

megfontolásait vizsgálva ugyanezt a felismerést találjuk: az élmények gondolati feldolgozása 

az én magas szintű tevékenysége. Ez által válik alkalmassá az író az irodalmi alkotásra: 

„Nincs szükség a költői művekről való általános elmélkedésre, mivel ezek csak pillanatai 

azoknak, akik megszabadulva a költői mű egészében nemcsak érzelmi, hanem gondolati 

világukat is kifejezik. Végre kifejezi az akaratot, a karaktert.”111 Ez tehát az én első definiált 

lépése az irodalom felé. Igaz, az irónia fogalma Babitsnál soha nem válik definiált vagy 

artikulált fogalommá. Filozofikuma - az egzisztenciális kétely - irodalmi alkotásainak mégis 

állandó dinamizmust biztosít. Ez az elfogadás-elutasítás létélménnyel és léttudattal társult 

divergálása fenntartja az ironikus pozíciót. A kíváncsiság, a megismerés vágya folyamatosan 

jelen van Babitsnál, életművét ezért egyetlen elmélkedő folyamatnak is tekinthetnénk.  

                                                 
106 Nem csak kettősségről beszélhetünk, talán pontosabb a 'többség-lehetőségek' meghatározás, mert az ironikus 
pozíció perspektívaváltási készsége legalább két nézőpont képviseletének képességét feltételezi. A kettősség 
hangsúlyozása Babits szempontjából fontos. 
107 „The moral nature of this ideal other, who is both one’s own lost self and the self that might be regarded by 
others, lies in the look toward the future.” Colebrook: Im Előszó, xi. 
108 „For Freud…this this look toward the other that is internalized as the look of self-regard constitutes the very 
opening of philosophy and ontology. Colebrook, Im Előszó, xiii. 
109 Babits, Im 
110 Ehhez ld: Colebrook: Im Előszó, xv. 
111 Babits, Im 



                                                                                                                                                        

 36  

 Ez az életmű-értelmezés felhívja a figyelmet Babits gondolati komplexitására. Ez 

szellemének azon eleme, amely az egyéni létértelmezés igényének filozófiai indíttatásából 

olyan következtetésekhez vezet, mint például a tudatosság én-fejlesztő szerepe, az erkölcs 

által determinált emlékezet irodalmi konklúziója, vagy az egyénben megalapozott objektivitás 

fogalma. Ezek a következtetések kapják a legnagyobb hangsúlyt irodalomelméletében, és 

ezek azok, amelyek költészetének ironikus értelmezés-lehetőségét biztosítják.  

Az író irodalomba való lélektani beágyazottsága, az én irodalmi differenciálása Babitsnál az 

irodalom kiindulópontjaként elsősorban lelki esemény. Ezt a fajta lelki történést Colebrook 

iróniatörténeti tényként kezeli. A „lélek pillantása”, amely, ahogy írja, Lactantiusnál morális 

öntudatunk kritériuma, egy magasabb szintű énhez vezet, amely én nem elsősorban lélektani 

műszóként értelmezendő, hanem az irónia lehetőségét biztosítja.112 A következő lépés a 

fogalom freudi fejlődéstörténetre vonatkozó eredménye: a magasabb szintű én morális és 

művészi ösztönző ereje, illetve egy idealizált énkép fogalmának kialakulása. Ez utóbbitól 

eltekintve, a másik két eredmény Babits írói tevékenységében implicite jelen van. A freudi 

emelkedett én Colebrooknál az irónia definíciós elemeként releváns. Ugyanez a lélektani-

egzisztenciális konklúzió indítja el Babitsot az irodalom művelésének elméleti és művészi 

útján. Az emelkedettség így már kettős értelemben köthető az iróniához: egyrészt a freudi én 

projekciós elméletének lélektani szempontjából, másrészt Szókratész (morálisan) emelkedett 

habitusának az iróniatörténetben betöltött szerepét tekintve úgy látszik, az irónia vizsgálata 

mind az én fogalmához, mind a moralitáshoz társított elemzés.  

Én és moralitás Babits irodalomelméletének két kulcsfogalmaként potenciális fogalmi keretet 

biztosít az ironikus értelmezéseknek. Az énen túli iránti kíváncsiság morális okokból tartotta 

vissza attól, hogy az irodalom helyett elmerüljön az egzisztencialista filozófiában. Ezért azt is 

mondhatjuk, hogy az irodalom melletti döntésével utat nyitott személyisége ironikus irodalmi 

kiteljesítése felé. Művészetének ironikus dimenziói egzisztenciális kételyével kezdődnek, és 

én-központú irodalomelméletének valamint ugyanezen szempont szerint (az én-központúság 

szerint) korszakolható költészetének az énhez való visszatérésével végződnek.113 Az ironikus 

dimenzió tehát stabil, Babits egész életművében jelenlévő értelmezési lehetőség.  Colebrook 

azzal, hogy iróniatörténeti áttekintésében az én és a moralitás fogalmait pszichológiai 

                                                 
112 A fentiekben erről már szó esett. Ehhez továbbá ld: Colebrook: Im Előszó x. 
113 Nemes Nagy Ágnes ezt három korszakban határozza meg. Az első a lét-líra, a második a mindennapok lírája, 
a harmadik a szubjektív líra időszaka. Az első korszak személytelen világon-kívülisége a harmadik korszakban 
az én belső differenciálódásává változik. Ehhez ld: Nemes Nagy Ágnes: A hegyi költő (Vázlat Babits lírájáról) 
Magvető Kiadó, Bp., 1984. 129-131. 
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elméletben látja összefonódni, és mindezt a filozófia és ontológia kezdetének tekinti, az 

iróniát filozófiailag megalapozottként pozícionálja.  

Ugyanakkor az irónia nyelvi játék-lehetőségének hangsúlyozásával a posztmodern irónia-

felfogáshoz is közelít. A nyelvi játék az irónia szükségszerű keretfeltételeként a korai Babits 

gyakran használt poétikai eleme.114 A filozófia keretein belül művelt iróniát Colebrook 

azonban a nyelvtől elszakítottként reprezentációs illúziók terének nevezi. Ugyanez a nyelvi 

játékosság az, amely Vida Gergely szerint a Babits-szövegek metafizikai dimenzióinak nyit 

teret. A metafizikai értelmezésnek azonban etikai elköteleződése diszciplináris határt szab. 

Babits homo moralis attitűdjét tekintve azt látjuk, hogy ebben az etikai magatartásnak 

filozófia-adta intellektuális játéktere van: az irónia, amelyet a valóságos én és a költői én 

különbsége teremt meg: „Mindig az író élményeiben kell kutatni. Ez azután az irodalmi 

kritikának egész új alakját adta. Elfordul a műtől, esztétikai szempontja legfeljebb az a 

változás, amin az élmény keresztülment az író lelkében. A fő itt az író alakja.”115  

E két én egymástól való el nem válása adja az ironikus modalitást. A létértelmező én és az én 

mint a művészi alkotás közege, e kettő koegzisztenciája tartja fenn azt a feszültséget, amely a 

kételkedés állandóságát biztosítja.  

Babits én-képe ironikus értelmezési keretben vizsgálható, mert az én identitása metafizikai 

kettősségen alapul: ”Minden ember magában hordja egész életét: összes emlékeit, ősei 

tulajdonságát. Most már ahhoz, hogy valaki ezt a legmélyebb embert ki akarja fejezni 

(metafizikai lehetőség), először fel kell ismernie önmagában ezt a legmélyebb embert, be kell 

vájnia a saját mélységeibe, fel kell ismernie önmagát!” 116 A babitsi én dualitásával az irónia a 

szubjektivitás szintjén is jelentkezik, és ezt kiegészíti a mindenben kételkedés elméleti 

pozíciója. E kettős ironikus tér a szélsőséges szubjektivizmus csapdáját rejti magában, 

amelytől Babitsot filozófiai etikájának értékgeneráló tevékenysége menti meg. Az én 

identitásának ez a dinamikája irodalomelméletében etikai intellektualizmusként jelentkezik.  

Ezáltal a tudás és erény közti kapcsolat első állomását a tudatosság fogalmának 

ismeretelméleti-pszichológiai vizsgálatában, és nem az intuíciós irodalmi tevékenység 

meghatározásában látjuk. A tudatosság állapotának prioritása irodalomelméletének 

művészetelméleti gyengesége, amely eleve kizárja az önálló esztétikai értelmezést. Ennek 

gyakorlati következménye a Kosztolányival való diszciplináris ellentét,117 amely egész 

életművén konzekvensen végigvonul, és amely a korszakolhatósági kísérleteket megnehezíti. 

                                                 
114 Ilyen a versek utolsó sorának meghökkentő ellentéte a korábbi tartalommal. 
115 Babits, Im 
116 Babits, Im 
117 Ezzel a későbbiekben részletesen foglalkozom. 
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A Szókratész által megteremtett nyugati tudatosság a babitsi irodalomelmélet 

filozófiatörténeti öröksége, amelynek etikai értékét a szókratészi etika képviselete adja.  

 Babits etikai magatartásával rokon az a szókratészi tulajdonság, hogy csalás nélkül 

használja az iróniát. Ez az etikai követelmény Szókratész filozófiájának elméleti kritériuma. 

Babitsnál van egy igen hasonló intellektuális lépés: az igazságot118 erkölcsi szempontból tette 

az írók irodalmi követelményévé. Ez az értelmező számára determinatív, és ironikus pozíciót 

teremt szöveg és értelmező között. Kérdés, hogy ezt tekinthetjük-e kommunikációnak anélkül, 

hogy diskurzust feltételeznénk? Linda Hutcheon az Irony's Edge: The Theory and Politics of 

Irony(1994) című könyvében119 az iróniát nem pusztán retorikai, hanem kommunikatív 

tevékenységként értelmezi.120 Ez megfelelhet a babitsi szövegek ironikus értelmezésének, de 

azok nem képviselik az ironikus diskurzust. A válasz az iróniaértelmezések történetében 

keresendő: a konklúziók a modern iróniaértelmezésekben oppozíciós szerepet kapnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118 Az igazság Babits irodalomelméleti keretei között az élmények őszinteségét jelenti; ez a művészi tevékenység 
lélektani-etikai eleme. 
119 Linda Hutcheon: Irony's edge: The Theory and Politics of Irony, Routledge, 1994.  
120 „This study argues that irony happens as part of a communicative process; it is not a static rhetorical tool to 
be deployed, but itself comes intobeing in the relations between meanings, but also between people and 
utterances and, sometimes, between intentions and interpretations.” Im, 13. 
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I. 2. A modern irónia és Babits-találkozási pontok 

 

 

A modern irónia újdonsága, hogy nem metafizikus. Az isteni dimenziótól való 

elfordulással kivonja magát a metafizika területéről, a posztmodern irónia pedig a 

távolmaradás pozícióját és a nyelvben való kételyt választja.121 Claire Colebrook: Irony in the 

Work of Philosophy(2002) című művében122 olyan filozófiatörténeti iróniaértelmezéseket 

vázol, amely alapján Babitsot egyrészt beilleszthetjük, másrészt kizárhatjuk ebből a körből. A 

modernitásban az irónia isteni nézőpontja már nem érvényesül, Isten helyét az autonómia 

váltja fel:123„Spinozával, Nietzschével, Deleuze-zel az immanencia hagyománya érvényesül: a 

világ nem tárgy, a nyelv nem kijelentés a világról, a reaktív elme képzel el egy magasabb 

világot.”  – írja Colebrook.124 E három kritérium mindegyikének megfelel Babits irodalma. 

Először a világ naturalisztikus ábrázolásával nemcsak költészetében, hanem 

világszemléletében is szakít:”A klasszikus iskolák (modern francia) a kor ízléséhez képest a 

valóságból egy olyan képet igyekeztek leszűrni, mely az "ész" és ízlés eredményeinek 

megfelelt. Ezért sok olyan képet kiközösítettek, mely az ízléssel s a józan ésszel 

ellenkezett...Folytatása a naturalizmus, mely már a rútat keresi. A naturalizmus a maga 

egészében nem a természethez való hűséget jelenti.”125 Másodszor a nyelv nem leíró jellegét a 

nyelvi játékossággal hangsúlyozza, de ez a játékosság a költemények gondolati síkján már 

nem jelenik meg, megőrizve így a játékosság formális jellegét. Harmadszor, a magasabb világ 

kérdését Babits evidenciának tekinti és nem problematizálja, annak ellenére, hogy a 

tudatosság lélektani funkcióinak módszertanát átvéve nem tisztázott, hogy ez a magasabb 

                                                 
121 Például Richard Rorty 
122 Claire Colebrook: Irony in the Work of Philosophy, Univerity of Nebraska Press, 2002.  
123 „Rather than a Gos’s-eye view of the world in which it is assumed that there can be an absolute knowledge of 
which humans have only a partial share, modernity affirms human locatedness, finitude and autonomy. 
Colebrook, Im 5.  
124 Colebrook, Im 58. Saját fordítás 
125 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
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világ az énen belül, avagy kívül keresendő:126 ”A legmagasabb percekben oly eszközök is 

kellenek, melyek már a lélek felé közeledtek, s ennél fogva alkalmasabbak.”127  

Az immanencia Colebrook által kiemelt kritériumait azonban teljesíti, és ezzel 

megkülönböztethető attól a Rorty-féle (poszt)modern iróniaértelmezéstől, amely a metafizika 

leszámolására törekszik, és miközben az én belső természetét tagadja, visszacsempészi az 

irónia determináló szerepét. Ez a nietzschei iróniakritikához vezet. A gondolat végső 

igazságának tagadásával Nietzsche iróniakritikája modernnek számít. Rámutat arra, hogy az 

olyan fogalmak, mint az igazság, valami életen túli eszményt hoznak létre. Szerinte a 

megjelenés már maga az igazság.  

A beszéd nem a világról szóló reprezentáció, hanem a világ saját eseménye.                                                                                     

Babits igazságfogalmának etikai ontológiája van, amely ágostoni örökség. A Nietzsche által is 

képviselt igazságfogalmat érintő kritikája128 bizonyítékul szolgál arra, hogy ezzel nem tud 

szakítani:”Amint a logikumok tekintélye csökkent, a tényeké viszont emelkedett. S a tények 

filozófiája fatalisztikus...Megszületett az önzés és erő, a Wille zur Macht filozófiája, a Stirner-

Nietzsche-féle filozófia.”129 Az igazságfogalom pragmatista relativizálása éppolyan 

elfogadhatatlan számára, mint amennyire Szókratész számára a szofisták relatív etika-

értelmezése volt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
126 Ez a vallásosság kérdéséhez vezet, amely Babits irodalmában nem egyértelmű, és könnyen problematizálható. 
127 Babits, Im 
128 Babits Mihály: A veszedelmes világnézet (Pesti Napló 1918. jan. 9. 1–4). 
129 Im 3. 
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I. 2. 1. Nietzsche és Babits - Irodalomértelmezési hasonlóságok 

 

 

Nehamas Nietzsche: Life as literature című művében(1985)130 a nietzschei paradoxonok 

perspektivizmusának fenntarthatósága mellett érvel, és abból indul ki, hogy a  

perspektivizmus egyszerre sugallja valaminek a megértését, ugyanakkor ennek 

lehetetlenségét.131 Nietzsche Nehamas által kiemelt paradoxonai, az örök körforgás, az én 

természete, a moralitás igazsága132 olyan lételméleti problémák, amelyek Babitsra kifejezetten 

jellemzőek. A lírikus epilógja133 és Az örök folyosó134 pontosan ezeket a paradoxonokat 

jeleníti meg. Nietzschével ellentétben azonban Babits nem törekszik ezek megértésére vagy 

főleg nem feloldására. Ebben a különbségben rejlik a görögségről, illetve Szókratészról való 

felfogásuk különbözősége is. Nietzsche nem vitatja az én és a moralitás elméleti pozícióinak 

igazságát, de ezzel együtt perspektivista nézetét is fenntartja, és ez látszólag feloldhatatlan 

ellentéthez vezet. Nehamas módszertani kibúvót javasol: ha nem egyszerre, hanem felváltva 

nézzük ezeket, nem hordoznak paradoxont. Ezzel kimenekítettük magunkat a végtelen 

relativizmus csapdájából, ezért ez biztonságos nézőpont, ráadásul nem kell saját magunkat 

belekeverni a választásba, mert nem kell döntenünk ahhoz, hogy a paradoxonok 

lehetetlenségének disszonanciáját feloldjuk. Ez módszertanilag indokolt ironikus pozíció. 

Nehamas ezt a Nietzsche-szövegek megértése érdekében javasolja, de általa egyben általános 

és közvetlen értelmezési metódussal is szolgál. Mert valóban: miért kellene az értelmezőnek a 

Nietzsche paradoxonai által közvetített értékrendet magától értetődően dilemmamentesként 

kezelni? Az ironikus pozíció ezt a dilemmát teszi lehetővé, igaz, hogy a következtetések 

levonásától mentes marad, azonban eleve kettős álláspontot biztosít magának.                               

                                                 
130 Alexander Nehamas: Nietzsche: Life as Literature, Harvard University Press, 1985. 
131 „Perspectivism, thus, is both something that must be understood and something that suggests that 
understanding may be impossible.” Nehamas: Im 2. 
132 Im 1.  
133 Babits Mihály: A lírikus epilógja, 1903. 
134 Babits Mihály: Az örök folyosó, 1908. 
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Ez az értelmezői pozíció, amelyet Nehamas metodológiai szempontból tudatosan javasol, nem 

idegen Babitstól, rejtőzködő iróniája ebből az elméletgeneráló dinamikusságból fakad.135  

A párhuzam a kettejük közti fogalmi preferációkon valamint filozófiaértelmezésük 

hasonlóságán alapul. Az én és a moralitás fogalmainak centrális szerepe Nietzschénél 

világnézeti, Babitsnál irodalomelméleti szempontból indokolt. Ezen túl Nehamas Nietzsche 

esztéticizmusának is olyan definícióját adja, amely ezt a párhuzamot alátámasztja: annak a 

megállapításnak deduktív gondolati lépése, hogy Nietzsche a világot általánosságban 

műalkotásnak, részleteiben irodalminak tekinti, a fiatal Babits művészetértelmezésének 

irodalomhoz való viszonyát tökéletesen kifejezi. Ez a diszciplináris hierarchia 

mindkettejüknél irodalmi igényből fakad, és míg Nietzschénél egyfajta filozófia-korrekciós 

igénnyel társul, Babitsnál a filozófia művelésétől való tudatos eltávolodás lépésével egészül 

ki. Nietzsche olyan irodalmi karaktert akar megalkotni, aki filozófus is egyben. Lehet, hogy 

Nietzsche eszményi irodalmi karaktere Babitsban öltött testet?                   

Az irodalom közegének interpretációs lehetőségei Nietzschének perspektivizmusa 

fenntartását, Babits számára ironikus pozíciójának megőrzését biztosítják. Nehamas Nietzsche 

gondolkodásának írásaitól való elválaszthatatlanságát hangsúlyozza; Babits poeta doctus 

olyan irodalomelméletet dolgozott ki és művelt, amely a tudatosságból kiindulva én központú, 

egyéniségen alapuló irodalomnak bizonyult. Intellektusának esszenciális eleme a kérdezés 

válaszadással ki nem elégíthető igénye. Ez filozófiai pozíció, amelynek szisztematikus 

formáját a nyugati gondolkodástörténetben Szókratész alapozta meg. Műveinek immanens 

ironikus értelmezési lehetőségeivel Babits – öntudatlanul - az irónia megerősítő karakterét 

hangsúlyozza. Írásmódjának ironikus elemét, Szókratészhez hasonlóan a „felfelé tekintés” 

etikai dimenziója adja; ám míg Szókratésznél ez tudományos, filozófiai érvelésekkel 

megalapozott diskurzusban jelenik meg, addig Babitsnál a tudományos ösztönző erő 

feloldódik az irodalom művelésében. E tevékenység konzisztenciája azonban az erkölcsi 

emlékezet fogalmának kidolgozásával és alkalmazásával éppúgy etikai dimenzióba ágyazott, 

mint Szókratésznél a Jó elérésének életcélként való tételezése. Az irónia affirmatív szerepével 

a nyugati gondolkodástörténetben elsősorban filozófiai relevanciát nyert. Az iróniának a 

kritikus alakjában való megjelenése azonban, amely szintén Szókratészhoz köthető, a kritikai 

perspektíva által irodalmi érvényt szerez. A kritikus személyiség az irodalomban Babitsnál az 

iróniához hasonlóan nem a tagadó-bíráló habitust jelenti, hanem sokkal inkább a konstruktív 

elemzés készségét, amely kíváncsiság és ítélkezés szubjektivitásának nem hagy korlátlan teret 

                                                 
135 Babits műveinek ironikus értelmezési lehetőség, illetve ezek vizsgálata ebből a rejtett nézőpontból indul, 
hogy ti. Babits maga nem volt tudatában művészete ilyen dimenziójának. 
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a bírálat folyamatában. A kritika így olyan emelkedett nézőpontot alakít ki, amely által maga 

is irodalommá válik. Mindennek folyamatában a filozofikumot már „csak” a kíváncsiság adta 

kételkedés biztosítja, amely Babitsnál egzisztenciális témájú kérdések illetve 

problémafelvetések irodalmi megjelenésében él tovább. Egzisztenciális tépelődései nem 

megválaszolt, sőt, válasz-igény nélküli kérdések. Ez a kérdés-igény Nietzschét is jellemzi; 

ilyen eszmei hasonlóságok keresése és artikulálása Babits és Nietzsche között itt azonban nem 

egy hasonlóság-kultusz kiépítésének lépései, hanem az irónia irodalmi lehetőségeinek 

keresését, és ennek a babitsi életműben betöltött szerepét hangsúlyozzák. Annál is inkább, 

mert bár a Nietzsche irodalom - és filozófia-értelmezés, ahogy arra Nehamas rámutat, 

ironikus pozíciók kialakításának kedvez, Nietzschét mégsem nevezhetjük ironikusnak.  

A hasonlóság további kutatások lehetőségét rejti magában, a továbbiakban az eddigi 

eredményekre támaszkodom. (Babits filozófiatörténeti olvasmányai közt központi szerepet 

kap a Nietzsche-irodalom, ennek tárgyalása Kosztolányival való barátsága által vizsgálva is 

releváns. A homo moralis alakjának a Kosztolányi-féle homo aestheticus-sal való ellentéte 

épp a különböző Nietzsche-értelmezésen alapul.)  

Nietzsche perspektivizmusa az irónia felszámolását célozza, hiszen a relativizmusnak 

olyan mértékben teret enged, amely az ellentétes nézetek - sőt, inkább minden nézet egyidejű 

- elfogadásával nem ad lehetőséget semmiféle választásnak. Ez, bár a kritikai eszközök 

tárházát gyöngíti, ugyanakkor maga is kritikai nézőpont, amely a saját fegyverével látszik 

legyőzni az irónia módszerét. Nietzsche perspektivizmusának legfőbb jellemzője nem 

tudományos tarthatatlansága, hanem abszurditása, sőt, művészeti konzekvenciáinak 

továbbgondolásával a groteszk felé való elmozdulása. Nehamas erre az abszurditásra hívja fel 

a figyelmet. Szerinte ugyanis az, hogy vannak a többinél jobb interpretációink, tehát 

szelektálunk, arra enged következtetni, hogy Nietzsche elméletével ellentétben mégis vannak 

független tények, amelyeket észlelünk.136 Nietzsche elméletének azon eleme, miszerint 

nézetei nem interpretálnak semmit, a posztmodern elméletek eszmei előfutára.  

Nehamas azonban olyan nietzschei tulajdonságra hívja fel a figyelmet, amely szerintem a 

legkevésbé sem posztmodern: ez gondolkodásának írásaitól való elválaszthatatlansága, 

valamint az a gondolat, hogy stílusát kell megértenünk ahhoz, hogy őt magát megérthessük.137 

Figyelemreméltó továbbá Nietzsche aforizmaművészete, amelynek archaizáló törekvésével 

már-már ironikusan eltávolodik saját perspektivizmusától. Nehamas posztmodern választ 

                                                 
136„I also .think…that some interpretations are better than others and that we can  even know sometimes that 
this is the case.” Nehamas,  Im 3.  
137 „…the most elementary is that Nietzsche’s thinking is inseparable from his writing and that coming to terms 
with his style is essential to understanding him at all.” Nehamas,  Im 13. 
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kínál erre: Derrida fragmentum-érvét.138 Derrida szerint fragmentumot használni annyi, mint 

az egésszel leszámolni, azzal az egésszel, aminek ez a része. Problémát jelent azonban, hogy 

Nietzsche fragmentumai olyan részek, amelyeknek nincs kontextusa. A fragmentumoknak 

ugyanakkor stílusa sincs, ezért Derrida szerint nem lehet interpretálni őket: 

”Nietzsche szövegének a totalitása” nincs többé, legyen az fragmentális vagy aforisztikus.”139 

Ezzel olyan nietzschei belső ellentmondásra világított rá, amelyet Nehamas a perspektivizmus 

önellentmondásainak kiküszöbölésével felold.  

Derrida számára nem ilyen egyértelmű a megoldás, szerinte már maga a stílus léte felszámolja 

a perspektivizmust. Ha van stílus, akkor ugyanis nyilvánvalóan több van belőle. Ha egy 

szerző stílusát akarjuk meghatározni, legalább egy stílust meg kell különböztetni egy 

másiktól. Derrida itt a tudományosság olyan kritériumát igyekszik megőrizni, amelyet 

Nietzsche szándékosan figyelmen kívül hagy. Sem Nehamas, sem Derrida számára a kérdés 

tehát itt nem az, hogy a nietzschei elmélet fenntartásával milyen mértékben tudunk a 

tudományosság elméleti keretein belül maradni, hiszen Nietzsche célja e keretek felrúgása. 

Sokkal inkább mindketten arra törekednek, hogy a nietzschei elmélet következményeinek 

abszurditását csökkentsék. Ezért veti fel Derrida a stílus nietzschei problémájával 

kapcsolatban a gondolatot: lehet, hogy nem létezik stílus, csak szövegek közti különbség? 

Nehamas nem véletlenül hivatkozik Derridára, hiszen a szövegek értékítéleteitől a különbség-

tételezés az érték-lehetőségeket minőségileg redukálja. Nehamas sorozat-megoldása pedig 

szintén az értékítéletek kötelező érvényét oldja fel. Ezek a magyarázatok, azaz a stílus helyett 

a különbség fogalmának kiemelése a perspektívák szimultaneitásának szekvencialitással való 

helyettesítését biztosítják. Ez értékítélettől mentes determinációs lehetőséget teremt, így az 

értékelő kívül maradhat az értékelési folyamaton. Ez ironikus pozíció, amely a művek és 

alkotója személyiségének elválasztatlanságából fakadóan a Nietzsche-szövegek 

dinamizmusából éppúgy következik, mint ahogy Babits szövegeinek és verseinek ironikus 

játéktere következik a hasonló szerzői pozícióból, és a szövegek sokrétűségéből.            

 Ahogy Nietzsche szövegeinek elevensége nem hagy teret a dogmatikus értelmezés 

számára, úgy Babits szövegei a bennük megmutatkozó erkölcsi értékek és fogalmi 

preferenciák permanens jelenléte miatt nehézkessé és erőltetetté teszik a korpusz 

                                                 
138 „Derrida radicalizes the notion of the fragment…to construe anything as a fragment, Derrida argues, is at 
the same time to envisage the whole of which it is a part. But Nietzsche’s textual fragments are for him sentences 
that essentially lack a kontext, a whole to which they belong…  Nehamas Im 17.  Nehamas itt a következő 
derridai szöveghelyre hivatkozik: Jacques Derrida: Spurs, Nietzsche’s Styles, The University of Chicago Press, 
1981. 34-35. 
139 Jacques Derrida, „Éperons, Nietzsche stílusai”, Athenaeum. A francia Nietzsche-recepció, 1992/3. 172-213. 
ford. Sajó Sándor. 2004. 
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centralizálását. Babits lelki eseményeinek műveiben való ilyen konzekvens megjelenése miatt 

azt is mondhatjuk, hogy bennük saját magát prezentálja.  

Az önprezentáció művészeti lehetősége a személyiség felől tekintve kritikai.                                       

 Fenyvesi Kristóf Nietzsche és a filozófia átváltozása című tanulmányában140 a 

Nietzsche által képviselt önéletrajz kritikai lehetőségét ironikusnak tekintve141 az 

önreprezentáció személyiség-vonatkozását filozófia és irodalom közös terének tekinti.142 

Nietzsche az én túlhangsúlyozásával úgy teremtette meg a személytelen ironikus 

játéklehetőséget, hogy a háttérbe szorítás helyett túlhangsúlyozta azt. Ezzel az individuáció 

filozófiai kérdéskörét teremtette meg, azt a kérdéskört, amelyből Babits kibontja saját, 

irodalomelméletének lélektani alapjául szolgáló én-fogalmát. Ezt a fogalmat Babits az 

egzisztencialista filozófia én-fogalmával szemben irodalmilag pozícionálja. Az én állandósága 

helyett annak folyamatos változása az elmélet alapja, és az irodalom műveléséhez a 

pszichológia individuációs folyamatát köti. Ebben nem Nietzschét követi, aki nem tér ki a 

folyamatos változásra, és a művészi „kozmikusan érezni”-gondolattal megkezdi a 

személyiség felszámolását.143  

A nietzschei önéletrajz filozófiai jellegét mégis az adja, hogy az individualizáció textuális 

feltételeit teremti meg. A szöveg énre való visszahatását Derrida traumatikusnak nevezi.                                                                                                        

 Orbán Jolán A filozófiai önéletrajz mintázatai című írásában144 azt tárgyalja, hogy a 

derridai szövegesemény a szubjektum számára előre láthatatlan, és ez traumát eredményez.145 

Ez a pszichoanalitikus értelmezés a szövegesemény feltételeit a nyelv és írás egységében 

határozza meg.146 Ez olyan koncentrikusságot jelent, amelynek közös középpontja az 

esemény. Élet és szöveg relációja Babitsnál is ilyen kötött. Az én belső fejlődésének 

relevanciáját nem lélektani szempontok, hanem az irodalmi alkotás adja. A valóság 

jelentőségét is e belső fejlődés kifejezett nyomai mutatják meg. Ezzel Babits az irodalom 
                                                 
140 Fenyvesi Kristóf: Nietzsche és a filozófia átváltozása: a dionüsziánus narratíva In: Fenyvesi Kristóf, Orbán 
Jolán (szerk.) Érzéki tapasztalat és kritikai gondolkodás, Jelenkor Kiadó, Pécs 2012. 171-205. 
141 „…Nietzsche önéletírása nem egy szokványos, hanem az irodalmi és európai kulturális hagyománnyal 
szemben meglehetősen ironikus autobiográfia, amely még strukturális felépítettségében és megszólalásmódjában 
is kritikát gyakorol…” Fenyvesi, Im 177-178. 
142 „A szerzői önprezentáció sajátos nietzschei mintázataiban…a személyiség kérdését képes volt egyszerre a 
filozófia és az irodalom terében kibontani.” Fenyvesi, Im 181. 
143 „…a „van”-nak a botrányos „vagyokkal” történő helyettesítésének a helyén…egy minden látszat ellenére is 
deperszonalizált én megteremtése megy végbe.” Fenyvesi,  Im 202. 
144 Orbán Jolán: A filozófiai önéletrajz mintázatai In: Fenyvesi Kristóf, Orbán Jolán (szerk.): Érzéki tapasztalat 
és kritikai gondolkodás, Jelenkor Kiadó, Pécs 2012. 58-77. 
145 „Az esemény feltételezi, érvel Derrida, a „meglepetést, az esetlegességet és a kétértelműséget”, feltételezi „a 
vágyhoz képesti külsődlegességet és a vágyra való visszavezethetetlenséget”, és mivel a szubjektum számára 
mindig előreláthatatlan, kisajátíthatatlan, „minden esemény mint olyan, traumatikus”. Orbán, Im 63. A szerző itt 
a következő derridai szöveghelyre utal: Jacques Derrida, Papier Machine, Paris, Galilée, 2001. 146. 
146 „A nyelvesemény Derrida gyakorlatában írásesemény, az írásesemény pedig a szövegesemény feltétele.” 
Orbán,  Im 70. 
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területét az individualizáció terének tekinti, ahol a kifejeződés nem pszichológiai eredmény, 

hanem irodalmi szempontból szükségszerű. Élet és írás a szubjektumban divergál.  

Derrida is hasonló eredményre jut, amikor az élet, filozófia és írás egymáshoz való 

viszonyának újraértelmezését keresi Nietzsche önéletírásában. 
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I. 2. 2. A babitsi irónia posztmodern vizsgálata 

 

 

Az irónia történeti elemzése, és ennek Babitsnál megmutatkozó jelei olyannyira 

ellentétesek a posztmodern iróniaelméletekkel, amelyek nagy része az iróniától minden 

filozófiai érvényt elvitat, hogy Babitsot a szó posztmodern értelmében nem tekinthetjük 

ironikusnak. A posztmodern irónia retorika-központúsága, annak ellenére, hogy az egyén saját 

nézőpontja határainak felismerését hangsúlyozza, kizár minden, e határokon túli létezést.        

 Paul de Man iróniaértelmezése147 a szimbólum fogalmát elemző retorika-kritikájával, 

és döntéseink állandó megkérdőjelezhetőségének szkeptikus attitűdjét eredményező tipológiai 

kísérletével a posztmodern számára bővítette az értelmezési lehetőségeket. Annak ellenére, 

hogy megmaradt a nyelvbe vetett kétely talaján, mégis túllépett a retorika formális értelmezési 

keretein. A szimbólum fogalmának vizsgálatát Paul de Man az élmény művészet-konstituáló 

szerepe szempontjából kezdi meg. Későbbi konklúziói a nyelv, a tudat és az én olyan együtt-

tárgyalásának eredményei, amely hasonlóságot mutat Babits művészetértelmezésével.        

Paul de Man célja egy differenciált szimbólum-fogalom meghatározása, amely során az én az 

irónia-hordozóvá válik, hogy aztán a végén feladja ironikus jellegét, és helyet adjon a 

schlegeli romantika irónia-szubjektumának. Ez már olyan iróniát képvisel, amely nem 

organikus jellegénél fogva nem igényli a teljességet, hanem inkább saját reflexiójának 

tárgyává válik. Ettől a befelé forduló, szélsőséges szubjektivitást megalapozó iróniától Babits 

távol áll, és a romantika szimbólum-gyakorlatát felülírva a különbségre alapozza ontológiáját, 

ugyanakkor szimbólum-meghatározásában a nyelv és a képzelet egységét állítja.                   

Ez a nyelvfogalom más, mint de Mané, aki szerint a nyelv az egyetlen entitás, amely módot 

ad arra, hogy az én megkülönböztesse magát a világtól. Az én öndifferenciálásának 

folyamatában ő a nyelvnek szánja a főszerepet, az én önreflexiós tevékenységét így lényegileg 

megkülönbözteti a világtól. Ez a megkülönböztetés teszi lehetővé a szimbólum énben való 

megmaradását, hiszen az én önmeghatározása által de Man szerint jellé válik.  

                                                 
147 A továbbiakban Paul de Man következő munkáira támaszkodom: A temporalitás retorikája, Thomka Beáta 
(szerk), Az irodalom elméletei 1. Pécs, Jelenkor Kiadó, 1996. 5-60. Illetve: Paul de Man: Az irónia fogalma, In: 
Esztétikai ideológia, Katona Gábor ford., Janus/Osiris, Budapest, 2000. 175-203. 
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Babitsnál a szimbólum nem az én öndefiníciós tevékenységének eredménye, hanem a lélek 

víziói által teremtődik. A képzelet az énnek a világtól eleve el nem választottságát biztosítja. 

Ebből dolgozza ki Babits az élmény fogalmát, amelynek művészeti konzekvenciái de 

Manéhoz hasonlóak. Hasonló művészetelméleti fogalmakkal dolgozva azonban mégis 

különböző irónia-módokat képviselnek. Míg de Man számára az individuális élmény 

esztétikai szempontból akkor jelentős, amikor a zseni általános igazsággá alakítja azt, 

Babitsnál a költő individuális karakterét általános szempont nem törheti meg. A szimbólum 

fogalmának fejlődéstörténetében de Man lelkiállapot és természet kapcsolatát, valamint az 

azonosságot emeli ki. Ezek a romantika olyan eszmei jelei, amelyekkel Babits költészete 

szakít.  

Míg az iróniát de Mannál az én megkettőződése során történő szubjektivizáló 

törekvéseinek eredményeképp létrejövő differenciált és kettéosztott én biztosítja, addig 

Babitsnál a művész kettőző ösztöne teremti meg az irónia értelmezési terét. Paul de Mannál az 

irónia lélektanilag artikulált148 irodalmi jelenség, amelynek történeti vizsgálata retorikai 

célokat szolgál. Iróniaértelmezése ennyiben a posztmodernhez közelít, és csupán annyiban 

vonható eszmei párhuzamba Babits korai művészetelméleti törekvéseivel, amennyiben 

mindketten individuális szempontból tekintenek a - költői - én művészi tulajdonságaira. A de 

Man által végzett szimbólum-fogalom vizsgálata segít abban, hogy Babits romantikus 

szimbólum-fogalommal való szakítása költészeti relevanciájának ironikus jelentéstöltetet 

adjon.          

A romantikus szimbólum-fogalom ironikus irodalmi pozíciót képvisel, vagy 

legalábbis, ahogy arra de Man rámutatott, ennek lehetőségét eszmeileg alátámasztotta, és ez 

problematikussá teszi azt a véleményt, amely szerint Babits iróniája rejtett lenne, valamint, 

hogy korai művészetelmélete kizárólag irodalmi célokat szolgálna. Babits filozófiai 

érdeklődése korai elméleti munkáiban és költészetében egyaránt jelen van. 

Irodalomelméletének fogalmi keretei szintén megjelennek már ekkor. E kettős jelenlét az 

irónia vonatkozásában is dilemmát okoz, tekintve, hogy Babits sem korai munkáiban, sem 

később tematikusan nem foglalkozott az irónia irodalmi lehetőségeivel. Babitsi iróniáját ezért 

az írások rejtett olvasatának, és az ebből eredő értelmezésnek tudjuk csak fenntartani. Az 

ebből kiinduló értelmezések az ironikus dimenziókat nem retorikai vonatkozásban, hanem 

                                                 
148 Ezen a reflexív tevékenységet a mindennapi tevékenységtől elválasztó emberi kettőződés de Man által 
képviselt gondolatát értem. Ez a tudaton belüli két én kapcsolatát jelenti, de nem interszubjektív viszony, hanem 
a tudatnak az a tevékenysége, amely során az ember megkülönbözteti magát a nem emberi világtól. Ld: Paul de 
Man: A temporalitás retorikája, Thomka Beáta (szerk), Az irodalom elméletei 1. Pécs, Jelenkor Kiadó, 1996. 38-
39. 
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metafizikai relevanciával tárgyalják.   Babits iróniapozíciói sokkal inkább filozófiaiak, mint 

amilyennek tűnnek. Ez a dilemma de Mannál is megjelenik. Egy szöveg ironikus 

lehetőségeinek eldöntését filozófiai kérdésnek tekinti. Az irónia a mindenben kételkedés 

filozófiai attitűdje.149 Ez azonban egy Schlegel-idézetre való utalás, a romantikus irónia 

legjelesebb képviselőjének állítása. Hogyan lehetséges, hogy Babits munkáinak az irónia felől 

történő értelmezése éppen olyan eszmei keretbe helyezhető, amellyel nyíltan és formailag 

szakítani kíván?  Az ellentét látszólagos, ha figyelembe vesszük, hogy Schlegel a szókratészi 

irónia új formájára, a dialógus filozófiai közegére gondol, és így utalása történeti utalás. A 

problematizálás tehát itt Schlegelé, nem pedig de Mané. A történeti szál és Szókratész 

alakjának iróniatörténeti hangsúlyozása segíthet abban, hogy felmentse a korai Babitsot a 

romantikus iróniához való rejtett kötődésének vádja alól. Szókratész alakja, amely irodalmi 

téren nemcsak az irónia szempontjából elsődleges, hanem a kritikai attitűd nyugati 

megteremtője is egyben, dialogikus filozofálásával a platóni dialógusok új formakeretét 

készíti elő. Szókratész az irónia és a kritika elméleti együttmozgását a legnagyobb 

természetességgel valósítja meg. Az általa képviselt és művelt kritikai attitűdnek olyan etikai 

dimenziót ad, amelyet Babits új irodalomelméletébe beépít, és segítségével megalkotja a 

kritikai irodalom fogalmát, amely így nem választható el az iróniától, és elsősorban nem a 

szimbólum fogalmához köthető.150 Babits és de Man fejtegetése egymás fordítottjai. Babits 

rejtőzködő iróniája olyan dinamizmussal működik, hogy azt vizsgálva a posztmodern 

iróniához hasonló gondolatokkal találkozunk. A babitsi irónia dekontextualizálatlansága okán 

a szöveg helyett az én értelmező és önértelmező tevékenységére is fókuszálhatunk. Colebrook 

kontextuson kívüli iróniatárgyalása ennek az értelmezésnek posztmodern konklúzióit 

összesíti. Ezeket megvizsgálva láthatjuk a babitsi iróniának a posztmodern irónia elemeivel 

egyező, és azokkal ellentétes pontjait.             

Ezért mielőtt rátérek Rorty iróniaelméletének értelmezésére, megvizsgálom Colebrook 

Derridára, Nietzschére és de Manra reflektáló iróniatárgyalását, melyben az iróniaelemek 

kontextusból való kiragadása metaironikus pozíciót eredményez.  

Ez ellentétben áll a babitsi irónia általam végzett vizsgálati irányával, Colebrook elemzésének 

konzekvenciái azonban e fejezet vizsgálati módszerét posztmodern értelmezési keretbe 

helyezik, és ez által metodológiai párhuzamok felállítását teszik lehetővé.                                                                                         

                                                 
149 „(A)  filozófia az irónia tulajdonképpeni hazája.” Paul de Man: Az irónia fogalma, In: 
http://users.atw.hu/irodalomelmelet/deman2.pdf, 13 leöltés dátuma 2014. március 21. 
150 Annak ellenére állíthatjuk ezt, hogy Babits számára a szimbólum a gondolathoz képest elsődleges, és 
ismeretelméleti célokra használja. 
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 Colebrook151 a kontextuson kívüli ironikusok központi alakjait Derridában, 

Nietzschében és de Manban határozza meg. A sort Derridával nyitja, és a derridai 

szempontokat vizsgálja, annak ellenére, hogy az én szöveg- és fogalomfüggetlen 

iróniaértelmezési lehetőségei az egzisztencializmus lehetőségét hangsúlyozzák. Ehhez 

Nietzsche és de Man irónia-alkalmazása közel áll, Derrida azonban nem képviseli ezt a 

pozíciót. Úgy tűnik, Colebrook a derridai különbség-fogalmat vizsgálati módszerként 

alkalmazza. Nietzsche irodalomfogalma és de Man konzervatív iróniaértelmezése közelebb 

áll Babits iróniájához, Derrida többrétegű fogalomalkotó készsége azonban a szerveződési elv 

megvilágításában segít. Az írás gondolkodástól való elválaszthatatlanságának derridai 

példája152 az írás igazságfeltételező szerepét hangsúlyozza.153 A kontextus nélküli igazság 

tudományossága Derrida szerint nem korlátozódhat az írott szimbólumok által közvetített 

tartalomra. Colebrook ezzel kapcsolatban kiemeli Derrida fogalomdistinkciós módszerét, 

amelyet a különbség fogalmából dolgoz ki. Ezt az írás fogalomkettősségére is alkalmazza, 

amikor a gondolatok fizikai (írás) kontextus-feltételeit megkülönbözteti az általános írástól, 

amelyet az előzőn keresztül érünk el, de amely ugyanakkor az előzőt feltételezi. Az egyesnek 

általánoson keresztül való megismerési lehetőségével Derrida a dedukció logikai lépését 

követi. Colebrook a filozófusok tiszta fogalmakra és logikára való előjogával szembeni 

derridai kifogását említi, amely szerint  ezzel elválasztják a szavakat eredetüktől és eredeti 

értelmük nélkül engedik őket tovább.154 Nem veszi észre, hogy Derrida az írásfogalom 

differenciálásával maga is dedukciót végez, azaz irodalmi vizsgálatába visszacsempészi a 

filozófiai szempontokat.155 Colebrook a különbség fogalmának irodalomelméleti 

használatában látja Derrida ironikus pozícióját. A fogalmakban való gondolkodás és az a 

derridai elméleti szükségszerűség, hogy a nyelvet egy koherens világ jegyeinek kell 

tekintenünk, Derrida irónia-terét jelöli ki. Derrida szerint a fogalom és nyelv e kettőssége 

                                                 
151 Ehhez Claire Colebrook: Irony, Routledge, 2004. könyvének 5. fejezetére támaszkodom.  
152 „There is an irreducible tension between writing and thinking.” Colebrook, Im 94. Colebrook itt a következő 
derridai szövegre hivatkozik: Jacques Derrida: Of Grammatology, 1974. trans. Gayatri Chakravorty Spivak, 
Baltimore, Johns Hopkins University Press.  
153 „Writing is necessary both for truth and meaning…” Colebrook, Im 94. Colebrook itt a következő művekre 
támaszkodik. Jacques Derrida, Glas, Paris: Galilée, 1974, valamint Edmund Husserl’s Origin of Geometry: An 
Introduction by Jacques Derrida, trans. J.P. Leavey, Lincoln: University of Nebraska Press. Ehhez a kérdéshez 
ld. még: Jacques Derrida: Grammatológia, Szombathely, Életünk, 1991, 12-25. 
154„Philosophers privilege pure concepts and logic and are suspicious of the ways in which writing, or any form 
of copying technology, can detach words from their origin and allow them to circulate without their original 
sense.” Colebrook, Im 94. 
155 Figyelembe véve, hogy Derrida olyan általános írás-fogalomra hivatkozik, amelyet a maga általánosságában 
nem tudunk kifejezni, és amely így folyamatosan fenntartja az ironikus pozíciónkat, továbbá, amely a szöveg 
minden fizikai jellemzőjén túlmutat, ezt a lépést Kant transzcendentális dedukciójához hasonlíthatjuk. Kant a 
matematika tudomány voltát hozza fel példának a tér és idő apriori volta mellett. Derrida a tudományos igazság 
kontextus-függetlensége mellett szintén ezzel érvel.  
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miatt az ironikus és nem ironikus pozíció között kell mozognunk.156 Colebrook rámutat arra, 

hogy Derridánál írás és nyelv ironikus problémaként strukturálódik, mert minden pontos 

jelentés szükségszerűen hiányos. Ez a kettősség sem feloldást, sem elvetést nem kíván, 

Derrida megőrzi, és a szükséges lehetetlenség gondolatával rögzíti. A rendszerszerű nyelv 

egyéniségkövetelményét Colebrook a szókratészi iróniához hasonlítja.157 Ez alapján 

párhuzamot vonhatunk Derrida produktív lehetetlensége és a szókratészi apória között.158 

 Hasonló kettősségben mozog Babits irodalomelmélete is. Babits az irodalmi módszert 

nem tudja végérvényesen meghatározni sem a tudomány, sem a művészet területén. Ez a 

változás-változatlanság ismeretelméleti pozíciói közt tartja. Az irodalmat a lelkiállapot 

kifejezési tereként és a gondolkodás és érzelem kettősségeként definiálja,159 és azért nem jut 

el a Derrida által felismert lehetetlenségig, mert a jamesi gondolatfolyam segítségével a 

kettősséget megmenti a kontradiktórikusság felszámoló hatásától. A fogalmak pontos 

jelentésének hiányosságát, amely Derridánál az irónia feltétele, Babits lélektani alapokról 

magyarázza, és a gondolatokat érzéssel bíró dolgok fogalmi jelének tekinti.160                  

Ennek közvetítője a nyelv, ugyanolyan szükséges közegként, mint Derridánál. A különbség 

fogalmának akonceptualizálásával Derrida módszert javasol; Colebrook szerint ez nem így 

van, a destrukció nem metodológia, hanem szókratészi pozíció.161  

Derrida javaslata hasonlít Szókratész módszeréhez, mert a különbség formai determinációs 

jellegével a fogalomalkotás kényszere és a nyelv koherens hátterének relativitása ellenére 

dekonstrukciós javaslata megmenti a destrukciótól. A produktív lehetetlenség fogalmi 

kibúvónak tűnik. A különbség módszerét, amellyel célja a fogalmakon túli vizsgálata, Derrida 

épp a fogalomdifferenciálásban használja a legsikeresebben. Kettős írásfogalma a platóni 

ideatan irodalmi alkalmazása és a szókratészi módszer distinkciós készsége.  

                                                 
156 „Derrida remarks, we must work with a necessary but impossible distinction between the ironic and the non-
ironic.” Colebrook, Im 96.  Colebrook itt Derrida gondolatát idézi, ld: Jacques Derrida: Limited Inc, 1988. trans. S. 
Weber and J. Mehlman, Evanston: Northwestern University Press. 114. 
157 „Like Socratic irony, then, Derrida’s deconstruction is both committed to the necessity and lawfulness of 
concepts, and aware that no contingent use or definition can speak for the totality of the concept.” Colebrook, 
Im 97.  
158 Derrida Szókratész-értelmezéséhez ld: Jacques Derrida: Platón patikája, In: A disszemináció, Pécs, Jelenkor, 
1998, valamint Jacques Derrida: Khóra, In: Esszé a névről, Pécs, Jelenkor, 1996. 
159 Babits Mihály: Az irodalom elmélete, 1919. Babits irodalomelméletének öt egyetemi előadása Szabó Lőrinc 
lejegyzésében /1919. május 7. 8. 12. 14. 15. In: Kelevéz Ágnes (szerk): Mint különös hírmondó – Tanulmányok, 
dokumentumok Babits Mihály születésének 100. évfordulójára. A Petőfi Irodalmi Múzeum és a Népművelési 
Propaganda közös kiadványa, Budapest, 1983. 248.  
160 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22.  
161 „Rather than adopting a position of reading outside or before a text, Derrida himself inhabits or 
ventriloquises the text in order—like Socrates—to allow a position’s limits to be revealed from the position 
itself.” Colebrook, Im 102. Itt Colebrook valószínűleg a következő derridai szövegre utal: Jacques Derrida: 
Writing and Difference, 1978. trans. A. Bass, London: Routledge and Kegan Paul. 
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A jelen dekonstrukciójának szempontjából Colebrook a nietzschei paradox pozíciót tartja 

Derrida gondolati elődjének.162 Ez az a közös pont Derrida és Nietzsche iróniahelyzetében, 

amelyet Babitsnál is megtalálunk.  

Colebrook A tragédia születésének163 történelem- és tudományhasználatát hozza fel példának. 

Itt Nietzsche kifejti, hogy a görög színház spontán és aktív képzelete hogyan süllyedt 

racionalizáló intellektussá. Ahhoz azonban, hogy ennek történetét megírjuk, az érvelés és 

racionalizálás kritizált eszközeit kell alkalmaznunk. Ez a nietzschei irónia, melyet ő 

genealógiának nevez.164 Ezért Nietzsche azt javasolja, ahelyett, hogy azt hinnénk, van 

elbeszélhető múlt, fel kell ismernünk, hogy a jelenből tudjuk nyomon követni a múltat. 

Colebrook ezt a derridai produktív dekonstrukció eszmei előfutárának tekinti. Ennek fordított 

használata Babits irodalomelméletének módszertani alapja. Itt az írói lélek legmélyének 

megismerése az élmények végtelen variánsát eredményezi, de csak akkor, ha az emlékezet 

őrzi a múltat, amely így valami új teremtésének alapja:„Az tehát, ami végtelen variánsokat 

tud adni az emberben, az nem az élmény, de az ember legmélye. Ehhez a múltnak egy teljes és 

mély felrakódása szükséges.”165 A múlt jelenteremtő ereje tehát nem az időbeliségben rejlik – 

ez a felismerés összhangban van a nietzschei történelemértelmezéssel -, hanem az irodalmi 

kifejezés tárgylehetőségében. A múlthoz való igazodás így nem statikus állapotot 

eredményez, hanem épp ellenkezőleg, a dinamizmus feltételévé válik, és túlmutat saját 

értelmezési keretein. Derrida a szövegek szándékon túli erejét vizsgálja, amely a babitsi 

alkotásmódszertanban textuális kiterjesztésnek felelne meg.166 A szöveg statikus állapotának 

dinamikus értelmezési dimenziókkal való felfüggesztése ugyanúgy irodalmi érdekeket 

szolgál, mint Babits írói lélektana. Mindketten statikus struktúrákat dinamizálnak.  

Ahogyan Derrida megnyitja a szövegeket az irodalmi értelmezés számára, úgy Babits 

megnyitja a múltat az irodalmi alkotás számára. Colebrook Paul de Man iróniaértelmezésének 

a derridaitól való különbözőségét a romantikus fogalomhasználathoz való visszatérésben látja. 

Colebrook utal arra, hogy de Man a nyelvet szubjektív közegnek tekinti, és az irodalom 

                                                 
162 „One of Derrida’s ancestors in the destruction of presence was Friedrich Nietzsche…” Colebrook, Im 97. 
163 Friedrich Wilhelm Nietzsche: A tragédia eredete vagy görögség és pesszimizmus. [Filozófiai Írók Tára 
XXIII.] Fordította és bevezette: Fülep Lajos. Budapest: Franklin Társulat 1910. 
164 „The problem, however, is that writing a history of this fall from primal life into rationality itself deploys all 
those means of argument and rationality it would denounce.” Colebrook, Im 98. Colebrook itt Nietzsche 
következő művére utal: F. Nietzsche: The Birth of Tragedy Out of the Spirit of Music [1872] (1993), trans. S. 
Whiteside, Harmondsworth: Penguin. 110. 
165  Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22.  
166 Derrida ismerte Babits nevét, egy Poe-fordítását idézte is. Ehhez ld: Jacques Derrida, Glas, Paris, Galilée, 
1974. valamint: Orbán Jolán, „Les mots hongrois de Derrida – Derrida magyar szavai”, Jelenkor, 2005. 10. 
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autentikusságát hangsúlyozza.167 Paul de Man elméletének immanens derrida-kritikája van: 

Ha a világot textuálisnak tekintjük, azzal nem jutunk el az önironikus pozíciókhoz.168  

A szövegeket tehát olyan közegnek kell tekinteni, amelyben az én helyet kap. Colebrook de 

Man idő-értelmezését emeli ki itt. Az idő de Man számára nem az előtt-után, hanem az 

elbeszélés által adott.169 Az én csak az én elbeszélése által létezik, ám már ez az állítás is 

elbeszélt. Ez a körkörös gondolat biztosítja de Man számára az irodalom autentikus 

énértelmező közegét. Ez a szándék Babitstól nem idegen. Az irodalom mint az egyediség és 

az én kifejeződésének egyetlen közege, poétikai elvként működik. A teljesség egyediségen 

általi kifejeződése Babits által bevallottan metafizikai magyarázatot determinál. 170 Teljesség 

és egyéniség az irodalmi módszerben kerülhet együtt kifejezésre: „Az irodalom teljes 

expresszió, az egyéni lélekállapot expressziója.” 171 Ez éppúgy az én központi szerepéből 

kiindulva igazolja az irodalom autentikusságát, mint de Man elbeszélésének gondolati 

körkörössége.                                           

Az önkétely, amely Babits személyiségének legjellemzőbb vonása, Rorty iróniaelméletének 

elsődleges követelménye.172 A nyelv esetlegességével az én belső természetét cáfolja,173 

ugyanakkor tagadja a nyelv előtti tudat létezését.174 Babits elmélete ezzel ellentétes, mert ő az 

én változásának irodalmi következményeinek tudományos vizsgálatát végzi, és az énnek azt a 

belső természetét tekinti vizsgálata tárgyának, amelyet Rorty elutasít: ”Az egyéniségek 

változása az, ami minket érdekelni fog.”175 

Rorty a filozofikusságot az arra való hajlamban határozza meg, hogy a régi szótárt újra 

cseréljük,176 és ennek célja a kétely felszámolása. Rorty szerint Szókratész nem ironikus, 

                                                 
167 „De Man’s elevation of literature, as the only authentic rhetoric of temporality… is also an insistence on the 
impossibility and inescapability of the subject.” Colebrook, Im107. 
168  „There can be no point of ironic selfdestruction— where ‘we’ realise that our identity and our world are 
textually produced.”Colebrook, Im 107. 
169  „For de Man, time is not a coherent medium of a before and after that we then name (and then reflect upon 
ironically). Time is given or distributed through narration.”Colebrook, Im 107. 
170 Babits, Im   
171 Babits, Im  
172 „Az „ironikust” úgy fogom definiálni, mint aki a következő három feltételt teljesíti: (1) Radikálisan és 
folyamatosan kételkedik saját jelenleg használt szótárában…” Richard Rorty: Esetlegesség, irónia és 
szolidaritás Jelenkor Kiadó, 1994. 89. 
173 „…a nyelveket inkább létrehozzuk, mint találjuk, és az igazság a nyelvi entitások, mondatok sajátsága.  
Rorty, Im 21. Illetve: „…érdemesebb nem használni a „belső természet” kifejezést, hiszen ez több zavart okozott, 
mint amennyit megért. Im 22. 
174 „Nézetemnek lényeges eleme ugyanis, hogy nincs nyelvelőtti tudatunk, amellyel a nyelvnek adekvátnak 
kellene lennie, a dolgok állásának nincs mélyebb értelme, aminek nyelvi formába való öntése a filozófusok 
feladata lenne.” Im 37. 
175 Babits, Im 
176 „Filozofálásra hajlamos ironikusok a szótárak közti választást nem úgy tekintik, mintha egy semleges és 
egyetemes metaszótárban válogatnának,…hanem egyszerűen mint a régi lecserélését egy újra. Rorty, Im 89. 
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hanem metafizikus, aki a régi szótár helyett nem újat, hanem más régi szótárt használ.177 

Ezekkel a definíciókkal Rorty a kategorizáció kritérium-használatát igyekszik cáfolni.  

A szótárhasználat pragmatikus fogalmához Rortynak nincs szüksége a tudományos fogalmak 

metafizikai kategóriáira, de a köznyelv terminusainak külső kategorizációs kritériumait sem 

fogadja el. Az iróniát a dialektikus érveléshez kapcsolva178 a szótárt a meggyőzés eszközeként 

definiálja. Az iróniának ez a retorikai funkciója minden metafizikai jelleget nélkülöz, és a 

költő, filozófus és tudós alakját179 az iróniával szemben pozícionálja. Két engedményt tesz 

azonban a filozófia irányába: egyrészt meghatározza a filozofálásra hajlamos ironikus típusát, 

aki régi szótárát hajlandó újra cserélni. Az iróniát végképp elválasztja a metafizika 

lehetőségétől. Ezt a lépést a váltás fogalmának kettős értelmezésével tudja csak megtenni: az 

ironikus változás-látást180élesen elválasztja a metafizikus újrateremtő változásfogalmától. 

Ezzel az én külső kifejezési lehetőségét teremti meg, ahol a nyelv a valóságot közvetíti.  Az 

énnek nincs belső természete, amely bármilyen módon külsővé válhatna, csupán 

szótárhasználati tevékenysége során születik. Ez a szemlélet nemcsak a nyelvhasználat 

elméleti alapjait és az igazságot relativizálja, hanem magát az ént is. Rorty relativista 

iróniaelmélete nemcsak a metafizikát számolja fel, hanem az én egyediségét is. Annak 

ellenére, hogy ironikus kontextust csak az én teremthet, Rorty az ironikus pozíciót ennek a 

belső természet nélküli énnek tulajdonítja, de csak a változás észlelésének formális készségét 

illetően. A tradíciótól és minden társadalmi kötöttségtől megszabadulni kívánó ironikus a 

változás folyamatos átélésétől saját személyiségfejlődését várja. Így azonban csak olyan 

énképet teremthet, amely a kritériumok elvi elutasításával önkényesen teremti meg saját 

identitását.                                                     

Pápay György Demokrácia filozófiai megalapozás nélkül(2010) című könyvében az 

ironikus tevékenység önalkotásként való meghatározásának nem kívánatos következményei 

között tárgyalja az én önkényességét, és az ezzel járó identitásváltás túlzott könnyűségét.181          

Nem sokkal később a közerkölcs és magánerkölcs fogalmainak mentén a Rorty által használt 

kétféle moralitás-fogalmat emeli ki, mint a moralitás pragmatista értelmezési keretét.182        

                                                 
177 „Ilyen szókratészi követelmények fölállításával még nem leszünk ironikusok abban az értelemben, ahogy én 
használom a fogalmat. Ezáltal csak metafizikusok lehetünk…A metafizikus…a régi leírásokat nem írja le újra, 
hanem már régi leírások segítségével elemzi.” Rorty, Im  90. 
178 „Az ironikus az érvelés dialektikus formáját részesíti előnyben…” Rorty,  Im 94. 
179 A felsorolás Rortytól származik, aki bennük látja a metafizika képviselőit. Rorty, Im 92. 
180 „Az ironikus, megfigyelve a „nagy filozófusok” sorát, valamint a gondolataik és társadalmi elhelyezkedésük 
közti interakciókat, az európaiak nyelvi és egyéb gyakorlataiban bekövetkező változások sorozatát látják.” 
Rorty, Im 94. 
181 Pápay György: Demokrácia filozófiai megalapozás nélkül – Richard Rorty és a politikai filozófia, Ráció 
Kiadó, Budapest, 2010. 103-106. 
182 Im 106. 
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Ez azonban a fogalom relativizálását jeleni, annál is inkább, mert az én esetében ugyanezt az 

eljárást követte Rorty. (Poszt)modern iróniaértelmezésében Rorty nem állhatna távolabb 

Babitstól, akinek irodalomelmélete éppen az én egyediségén, belső természetén, és egyedi 

individualizációs lehetőségein alapul. Rorty iróniaértelmezésében Babits csak a felszámolásra 

ítéltetett metafizikus pozícióját képviselheti, amely pozíciót azonban saját elméleti keretein 

belül nem találjuk. Babits költészeti munkái és elméleti írásai közt is találunk olyan 

szöveghelyeket, amelyek a lét metafizikai problémáit közvetítik, ezek azonban nem 

artikulálódnak tudományos igényű kérdésekké. Ennek ellenére a babitsi irány a deskriptív 

metafizika felé közelít annyiban, amennyiben ezekből a kérdésekből fogalmi tisztázás 

származik. A fogalmi struktúránk inkonzisztenciájával azonban Babits már nem foglalkozik. 

Rorty iróniaelmélete Babits iróniaértelmezési lehetőségeinek szempontjából nem a metafizika 

és filozófia oppozíciós viszonya miatt releváns, sokkal inkább az iróniafogalom miatt, amely 

egyrészt kizárja Babitsot az irónia területéről, másrészt az öniróniával rejtett alternatívát kínál. 

Rorty iróniafogalmának önteremtő jellege az önkényesség relatív és szubjektív veszélyeivel 

együtt felveti az önirónia értelmezési szempontját. Ez a szempont Babitsnál is megtalálható, 

és bár egyetemi tanulmányaihoz nyúlik vissza, költészetében is jelen van.183  

Arany János irodalmával foglalkozó szakdolgozati vázlata184 az arisztokratikus irodalom 

továbbörökítésének igényét mutatja. Arany kései költészetének vallomásossága lételméleti 

kérdésekkel kiegészülve megteremtette az önirónia hangnemét. Az ebben az időszakban 

született Epilogusban185 a kétellyel kiegészült ironikus pozíció lírájának konstruktív eleme, 

amely személyes mondanivalóját általános igazsággá nemesíti. Ennek a pozíciónak 

fennköltségétől és méltóságától Babits nem tudott eltávolodni, ezért költészetének 

alappozíciójává örökítette: „Minden szó fontos itt: minthogy a jó költő műveiben kétségkívül 

csak azok a képzetek és hangulatok jelennek meg, melyek a költő lelki életében valamiképpen 

fontosak s minden szó egy képzet. Nemcsak amit magáról mond a költő, sőt nem is főleg az, 

hanem fontos minden, ami önkénytelenül és öntudatlanul nyilatkozik műveiben abból, amit 

                                                 
183 Számos irodalomtörténeti tanulmány a Jónás könyvét a babitsi önirónia releváns példájának tartja. Közéjük 
tartozik Rába György és Rónay László is. „…a Jónás alakját festő, kisszerű részletekben, s még inkább a hős 
emberközi kapcsolataiban föl kell ismernünk a magát mulattató Babits öniróniáját.” In: Rába György: Példázat 
a humánumról (Jónás könyve). In: Csönd-Herceg és a nikkelszamovár. Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest 
1986, 102. 
184 Babits Mihály: Arany mint arisztokrata, Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattára B.-arch. III/1434. Babits 
ezt a vázlatot 1904-1905 között írta, a szakirodalom esszétöredéknek is nevezi. Ezt az írást Babits 
félbeszakította, és helyette pszichofilológiai témájú szakdolgozatot írt Arany költészetéből. Ennek ellenére ez a 
töredék Babits írói egzisztenciális állapotának kiindulópontja, és Aranyhoz való eszmei hűségének legfontosabb 
bizonyítéka. Ebből a gondolati ragaszkodásból születik meg egész irodalomelmélete. 
185 Arany János: Epilogus, 1877. 
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látott, élt, mert csak az nyilatkozhatik és semmi sem lehet versében, egy szó, egy kép sem, ami 

megelőzőleg valahonnan lelkébe nem került.”186  

Rorty ironikus keretbe helyezett énteremtő szubjektumfelfogását az Aranynál 

fellelhető önirónia egyszerűsített változatának is tekinthetjük. Arany önironikus költői 

pozíciója Rorty számára legfeljebb metafizikai önigazolási kísérletet jelenthetne. Babitsnak 

azonban az én differenciálhatósági keretfeltételét adja anélkül, hogy a romantikus 

egzisztencialista irónia alkalmazásának csapdájába csalná.187 Arany arisztokratizmusának 

nem irodalmi, hanem etikai konnotációja a hangsúlyosabb, mert ez a jelentésréteg tárja fel az 

én önmagával való viszonyának általános szabályait. Ezek a szabályok adják Babits morális 

fogalmi készletét úgy, hogy elméleti vizsgálódásainak etikai dimenzióját188megőrizve az 

egyes tudományterületek kulcsfogalmai köré épülnek. Ilyen irodalomelméleti szabály például 

a tudat pszichológiai fogalma, vagy Bergson filozófiájának egyik központi fogalma, az 

erkölcsi emlékezet. Ilyen továbbá a pragmatikus elmélet tudatfolyam-fogalma, és a hűség 

etikai fogalma is. Rorty pragmatikus iróniájának bizonyos elemei is hasonlóságot mutatnak a 

babitsi elmélet kifejtésének irányával. Rorty tagadja a nyelv előtti tudatot, és 

szótárhasználatban határozza meg az én fogalmát. Babits tudattal kapcsolatos 

megjegyzéseiből is arra következtethetünk, hogy az irodalmi alkotást megelőző, vagy azon 

kívül eső tudatlehetőségek irreleváns irányok a vizsgálódásban. Colebrook Rorty iróniájának 

magán jellegét nem tekinti irodalmi technikának.189 Ennek ellenére Rorty a filozófiai és 

magánszféra legfőbb felismerésének tekinti, hogy a nyilvánosan elfogadott értékek 

kontextusfüggőségét elismerjük.190  A filozófia pragmatista készségét Rortynál az igazság 

relativizálása legfőbb lépésének tekinthetjük. Annak ellenére, hogy az iróniaértelmezés 

metafizikai dimenzióit felfüggeszti, Rorty e lépésével az igazság olyan relativizálásával él, 

amelynek célja a nyelv megkettőzési redundanciájának elvi kimutatása. Colebrook Derrida 

                                                 
186 Babits Mihály: Arany életéből – Apró részlet egy biográfiai kísérletből, Nyugat, 1917/5. 
187 Kierkegaard romantikus iróniaértelmezésének múlthoz való viszonya az, amely a legélesebb ellentétbe 
állítható Babitscsal. Kierkegaard szerint a múlt alól való felszabadulás az ironikus múlt-tapasztalatának 
legfontosabb eredménye. A szubjektivitás szubjektivitásának többszörös reflexiv jellege Babitstól már nagyon 
idegen, hiszen ő poétikai szempontból az én önreflexivitását kétségbe vonja.  
188 Ennek vallásos rétege a katolikus értékrend, amelyet Babits nem szűnik meg képviselni; az esztétikumot 
formailag hatni nem engedő erkölcsi tartalom önismereti funkciója Babits irodalomelméletének irodalmi célja is 
egyben. Az esztétikum önkényessége a tudat megismerő szerepével és az ezt kiegészítő intuíció művészi 
hatóerejével szemben nem értékkonstituáló. 
189 „Irony, for Rorty, is not elevation above everyday speech; it is not a high literary technique that situates the 
author or speaker ‘beyond’ characters and speaking conditions. On the contrary, irony is a private attitude, an 
awareness that one’s language is just one language among others.” Colebrook, Im 152. 
190„Rorty parcels out this paradox into a distinction between public and private. Publicly and politically, we 
have to speak and act as if we believed and stood behind the values of the West; we commit ourselves to the 
language of rights, humanism and democracy. Privately and philosophically, we know such values to be 
contingent and context dependent; we remain ironic at a private level.”  Uo 
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segítségével arra az eredményre jut, hogy Rorty iróniaelmélete nem tudja elkerülni a 

metafizikát.191  

Derrida metafizikai óvatossága a kontextualizálás akaratlagosságából ered, és sokkal 

közelebb áll Babits metafizika-értelmezéséhez, mint Rorty kizáró vakmerősége. Derridának 

irodalmi szempontból nincs szüksége végső metafizikai meghatározásokra azok 

kontextusteremtő veszélye miatt.                                                                               

 Babits minden vizsgálódása kontextusfüggő, iróniája így ellentétes a posztmodern 

törekvésekkel. A kontextuson belüli iróniaértelmezési lehetőségeket Babits exportálja, amikor 

filozófiai és lélektani fogalmak irodalmi használatát elmélete alapjává teszi. Ezzel a 

fogalmakat eltávolítja eredeti közegükből, és jelentéstöbbleteiket irodalmi célokra redukálja. 

Így elméletén belül, annak mintegy ironikus olvasási lehetőségeként megteremti a fogalmak 

ironikus közegét.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
191 „… irony cannot avoid being metaphysical, for it posits another meaning—an ideal or immaterial sense.” 
Colebrook, Im 153. 
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II. Fogalom-rekonstrukciós kísérlet - a korai elméleti munkák fogalmisága 

 

 

 

 

 Babits elméleti írásainak fogalomrekonstrukciós lehetőségeit elsősorban azok a 

fogalmak jelentik, amelyek mentén megszületett Az irodalom elmélete(1919) című 

előadássorozat. E mű definíciós kísérletei azért is jelentősek, mert Babits legtöbb elméleti 

írása e munka főbb fogalmait használja. Ebben a fejezetben arra teszek kísérletet, hogy Babits 

korai elméleti írásaiban fellelhető fogalmi készlet dinamizmusát és elemeinek 

egymásrautaltságát Babits bölcseletének hangsúlyozásával felvázoljam. Ezáltal szeretném 

bemutatni az irodalomelméletében rejlő filozófiai dimenziót, amelynek hatására a líra tudati 

megalapozásának poétikáját kidolgozta.     

 

 

 

II. 1. A fogalmak vizsgálatának iránya 

 

 

 

II. 1. 1.  A fogalmi distinkciók két változata 

 

 

 

A fogalmi distinkciók két változata van jelen Babitsnál. Az egyik a fogalom-ellentétek 

körvonalazása, amely nemcsak fogalomhasználatának, de gondolkodásának is alapjellemzője: 

Babits ellentétekben és viszonyokban gondolkodott, és ez elméleti munkásságának alapja.  

A másik fogalmi distinkció a ritkábban megjelenő fokozás, amely valójában fogalom-

rétegezést jelent. Ennek episztemológiai célja van, és a megismerés lehetőségfeltételeinek 

vizsgálatakor találkozunk velük. Babits elméleti munkáinak kulcsfogalmai nemcsak az adott 

érvelésben, hanem Babits egész elméleti munkásságában nagy jelentőséggel bírnak, amelynek 

oka Babits fogalomhasználati következetessége.  
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Előfordul, hogy egy fogalmat nem differenciál megfelelően,192 az is előfordul, hogy 

érvelésében nem használja ki a fogalmak által biztosított érvelési lehetőségeket.193 Az 

azonban nem fordul elő, hogy egy elméleti szempontból kulcsfontosságú fogalmat 

önkényesen más értelemben használna egy másik szövegben. Mindez nem jelenti azt, hogy a 

fogalomkészlet tökéletes rendszert alkotna.  

Több elméleti szövegben találkozhatunk kevésbé kidolgozott szövegrésszel.194  

Ezek a következetlenségek a szövegek tudományosságát gyengítik ugyan, a szövegek 

értelmezési terét azonban szélesítik. A fogalmak differenciált használata az irodalomelméleti 

fejtegetések több olvasási lehetőségét adja, amelyek tartalmi szerteágazásuk okán a szövegek 

rétegeiként195 egymásra hatnak, és a recepció új tereit jelölik ki. A következőkben Babits 

fogalomkészletének tagolási lehetőségeit vázolom, majd a fogalmak vizsgálatára térek rá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
192 Ilyen például a Diltheytől kölcsönzött élmény fogalom, amit reflektálatlanul épít be irodalomelméletébe, mert 
bár szellemtudományos örökségből származtatja, az azt cáfoló módszertani megjegyzéseinek alapjául használja. 
Vagy ilyen a valóság fogalma is, amelyet irodalomelméletében egyszerre kétféleképp, a költői élményanyag 
alapjaként, és azzal ellentétesként is definiálja.  
193 Erre a legjobb példa irodalomelméletének rejtett lélektani relevanciája, amelyet sem eredetében, sem 
hatásában nem ismer el olyan mértékben, ahogy az megjelenik. Ugyanezt a lélektani relevanciát a 
szellemtudomány védelmében alkalmazza, és irodalmi hatását részben elismeri. 
194 Ilyen például Az irodalom elméletének második fele. Vagy ilyen a Szellemtörténet-ben az én 
individualitásának védelme, amely nem számol a szellemtörténet irányzatának ugyanilyen törekvéseivel. 
195 Ebben a dolgozatban csak az irodalmi, filozófiai és diszciplináris olvasattal foglalkozom: az elsőhöz tartozó 
iróniával, a második fogalomkészletével és a harmadik tudományos kerettágítási lehetőségeivel. Nem tárgyalom 
a babitsi elmélet irodalomtudományos recepcióját és a poétikai elvek elméleti hatástörténetét. További lehetőség 
lehet a kultúrtörténeti, illetve kultúrpolitikai vizsgálat, valamint Babits munkásságának a Nyugat-hoz való 
viszonya is.  
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II. 1. 2. Babits elméleti fogalomkészletének tagolási lehetőségei 

 

 

 

II. 1. 2. a.) Hierarchia 

 

 

 

Babits elméleti munkáinak általam vizsgált kulcsfogalmai hierarchikus rendben 

artikulálódnak. Elsődleges, másodlagos és harmadlagos kulcsfogalmakat különítek el aszerint, 

hogy milyen szerepet játszanak az adott gondolatmenetben, és ezzel egyidejűleg hogyan 

feltételezik egymást. A kulcsfogalmaknak ez a hierarchiája bár rögzített, mégsem teljesen 

statikus. Egyes fogalmak két szinten is megjelennek, az érvelésben betöltött szerepüknek 

megfelelően. A fogalmaknak ez a rugalmassága Babits irodalomelmélete fogalmi 

dinamizmusának alapja. E dinamizmusban immanensen jelen van az interdiszciplinaritás, 

amelynek Babits irodalomelméletében való megjelenésével dolgozatomban részletesen 

foglalkozom. Az irodalom tudományos meghatározásánál Babits olyan tudományos 

fogalomkészletet használ, amelynek több eleme az elmélet végiggondolása során 

konstituálódik. Ilyen például a költői pontosság, a lelki tartalom vagy az expresszió.  

Ezeknél azt látjuk, hogy általuk nem egyszerű fogalomátvétel, hanem irodalomtudományos 

lehatárolás történik.  Az expresszió esztétikai konnotációjának elsődlegességétől való 

megfosztás jó példa erre. Ennek ellenére vannak Babitsnak olyan kulcsfogalmai, amelyeket 

nem tud függetleníteni attól a diszciplinától, amelyből átvette azokat. Ilyen az etika és az 

esztétika fogalma. 
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II. 1. 2. b.) Rendszer és módszer (Interdiszciplinaritás és irodalomtudomány) 

 

 

 

 

A babitsi elmélet kulcsfogalmainak másik tagolási lehetősége a rendszerfogalmak és 

módszertani fogalmak elkülönítése. A rendszerfogalmakhoz tartoznak a fent említett 

interdiszciplináris fogalmak, a módszertani fogalmakat az irodalmi alkotófolyamat leírásához 

használt fogalmak csoportja alkotja. E két tagolási lehetőség együtt is vizsgálható, a 

hierarchikusan artikulálódó fogalmak hierarchiájuk megőrzésével rendszer- és módszertani 

fogalmakra tagolhatók. Ezért az alábbiakban nem különítem el a fogalmak vizsgálatának e két 

szempontját. E kettős lehetőség felvázolásának célja az, hogy rámutasson, Babits fogalmi 

készlete differenciált gondolatok nyelvi artikulációs lehetőségének nemcsak irodalmi fogalmi 

keretét adja, hanem azon túlmutat. A fogalomvizsgálat elsődleges célja a bölcseleti út 

megrajzolása. Babits bölcseletének szaktudományos használata rendszerelvű elméleti hátteret 

teremt. Azt is mondhatnánk, hogy saját intellektusának szaktudományos tematizálásából indul 

ki. Az alábbiakban vizsgált fogalmakat többnyire másik fogalomhoz viszonyítva határozom 

meg, amely a két fogalom-tematizálási szempont együttes megjelenítésével történik.  

Az elméleti munkák kulcsfogalmainak vizsgálata Babits elméleti munkáinak bölcseleti 

jellegét meghatározva költészete megismerő funkciójának elméleti hátterére is rávilágít. 

Vizsgálatom során a rendszer-módszer tagolás kettősségébe sorolt fogalompárok együttes 

megjelenítésére törekszem, és ahol indokolt, egyszerre több ilyen fogalompárt is vizsgálok.  

A rendszer-kategóriába helyezés a szaktudományosságot igazolandó a fogalmakat a 

diszciplinaritás és interdiszciplinaritás szempontjából tematizálja, míg a módszer-kategória a 

rendszer-kategória fogalmainak a babitsi irodalomelméletbeli megjelenési rendjét mutatja. 

Babits irodalomelméletének interdiszciplináris determináltságával e dolgozatban részletesen 

foglalkozom, amikor sorra veszem az elméleti munkák etikai, esztétikai, metafizikai-

ismeretelméleti, pszichológiai és szociológiai vonatkozásait. A fogalomvizsgálat során az 

interdiszciplinaritás kérdését ezért csak a fogalom körvonalazása szempontjából tárgyalom, a 

hangsúly így a diszciplinaritás és módszer együttes megjelenésén van. Emellett kap helyet a 

fogalmak elsődleges, másodlagos és harmadlagos voltának elméleti igazolása. A besorolás 

alapja nem kizárólag egyetlen fogalomnak az elméleti írásokból történő explikálása, hanem 

olyan implicit relevancia, amely a babitsi irodalomelmélet szempontjából szükséges és 

igazolható. Nem sok ilyen példát találunk, mindenesetre egynéhány esetben ez a helyzet. 
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Babits irodalomelméletének fogalmai nemcsak megvilágító erejúek, hanem a szakmaiság 

szolgálatában gondolatmeneteit követve átalakulnak. Ezért néhány fogalmat többféle fogalmi 

kontextusban is láthatunk. Ez nem jelent fogalomváltozást, sem szándékos 

fogalomváltoztatást, sokkal inkább dinamizmust, amely sok esetben nem - vagy nem csak - a 

babitsi elmélet kivételes differenciáltságának, hanem széleskörű műveltségének is 

bizonyítéka. Az egyes fogalmak így nemcsak irodalmi, hanem interdiszciplináris 

konnotációkat is hordoznak. Az interdiszciplinaritás fogalmakon keresztül való megjelenése 

megrajzolja az elmélet olyan értelmezési lehetőségét, amelyből a költő mellett a bölcselő 

Babitsot is megismerjük. Fogalomkészletének szintetizáló jellege azok belső dinamizmusára 

hívja fel a figyelmet. Babits elméletében a fogalmilag artikulálódott gondolatok 

módszertanilag tovább szerveződve ezeken az elméleti munkákon belül létrehozzák saját 

fogalomtörténetüket. Az elsődleges, másodlagos és harmadlagos fogalmak elemzése ennek 

megfelelően belső fogalomtörténeti elemzés is lehetne. Itt azonban mégsem ezt végzem el, 

mert célom a fogalomvizsgálat által kibontakozó gondolkodó Babits alakjának árnyalása, és 

bölcseleti tevékenysége közvetlenségének kimutatása. Az a bölcselet ugyanis, amelyet Babits 

tudatosan az irodalomnak és költészetnek rendel alá, nem tudatosan, közvetlen módon  

minden intellektuális megnyilatkozásában megmarad. A nyugati bölcselet legfőbb fogalmait 

történetükben és filozófiai alkalmazásukban is megérti, és irodalomelméletében olyan 

összetett fogalmakat alkot, amelyek nemcsak elméletét érvényesítik és erősítik, hanem 

irodalmi használatuk során visszahatnak saját irodalmi keletkezésük körülményeire.  

Így megalkotásuk és alkalmazásuk után válaszolnak arra a diszciplináris igényre, amely 

létrehozta őket. Ezért érdemes e fogalmakat ebben a visszautaló tevékenységükben is 

vizsgálni. A fogalmak konstellációs rendeződésének vizsgálata a diszciplinaritás-módszer 

párhuzamában fogalompárokat eredményez. Ezekben megmutatkozik Babitsnak minden 

diszciplinaritást megelőző teljesség-igénye. Csak ennek átélése után adja meg magát a 

diszciplináris elköteleződés lehetőségének. Konceptualizáló kísérletem ebből az előzetes 

szellemi körülményből indul. Az elsődleges fogalmaknak és fogalompároknak elsősorban 

irodalomelméleti relevanciája van. A másodlagos és főként a harmadlagos fogalmak azonban 

belső jelentésköröket rajzolva más, az irodalom hatókörén kívüli intellektuális jelenségekre 

reflektálnak, miközben megőrzik módszertani vonatkozásukat, és irodalomelméleti jelenségek 

magyarázatát is szolgálják.  

E hármas fogalomszint tehát legfeljebb irodalomelméleti szempontból jelent hierarchiát.  
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A bölcselő Babits alakja azonban irodalomelméleti szempontból kevésbé releváns 

fogalmakból éppúgy megrajzolható, mint az elsődleges fogalmak differenciált rétegeiből. 

Fogalomhasználatában tehát a bölcselő Babits gondolkodói mivolta állandó és határozott. 

 Az általam alkotott fogalompárok nemcsak önmagukban, hanem párosítási 

lehetőségeiket tekintve is dinamikusak, így variálhatók, sőt, fogalomhármasságok kialakítása 

sem lenne talán önkényes vizsgálata ennek a fogalmiságnak. A másodlagos fogalmakat 

elméleti helyük másodlagos jellege, illetve az elsődleges fogalmakhoz való kapcsolódásuk 

szerint vizsgálom. Ezek együtt és külön-külön is jelentkezhetnek egy fogalomnál.  

A harmadlagos fogalmak többnyire már csak a legfőbb elméleti konzekvenciák vázolásával 

kategorizálhatók. A több szinten is jelentkező fogalmakat konnotációik okán választom szét; 

ezek jelentésrétegei általában a magyarázó elv plasztikusságát mutatják a szövegekben, és 

leginkább Babits elméleti fogalmaira jellemző rendszerező igényű használattal 

magyarázhatók. Míg az elsődleges fogalmak irodalmi módszertani használata közvetlenül 

észrevehető a jelentéstartalomban, addig a másodlagos fogalmak amellett, hogy ezekre az 

elsődleges fogalmak által kidolgozott módszertani alapvetésekre reflektálnak, 

jelentéstartalmukba a diszciplináris vonatkozásokat is beemelik. A harmadlagos fogalmak 

nagy része inkább e másodlagos fogalmak által körvonalazott diszciplináris és reflexiós 

lehetőségek irányzatokra fókuszáló továbbgondolását jelentik (konzervativizmus, 

racionalizmus). A harmadlagos fogalmak másik csoportja azonban az elsődleges fogalmak 

által artikulált gondolatok továbbmagyarázását végzi (például: intenció kizárólagossága, teljes 

objektivitás). A fogalmaknak ilyen rendszerezése a babitsi irodalomelmélet tudományos 

jellegének megvilágítását szolgálja. Az elsődleges kulcsfogalmak Babits költészeti elveit is 

megvilágítják. E dolgozat fogalomvizsgálata azonban ebben az irányban korlátozott.  

Ez nem jelenti azt, hogy Babits költészeti elvei ne lennének összhangban prózai elméleti 

munkáival. Azon distinkciók megtétele, amelyek a tanulmányok egymáshoz való viszonyára, 

illetve az egyes tanulmányokon belüli irodalmi lényegkeresésre vonatkoztathatók, 

egyszersmind a recepció tudományos alaphelyzeteként az olvasó felé is követelményként 

jelentkeznek.  
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II. 2. A fogalmak vizsgálata 

 

 

 

 II. 2. 1. Elsődleges fogalmak 

 

 

 

 

A vizsgálatot a babitsi elmélet három legnagyobb, interdiszciplináris vonulatot adó 

fogalompárjával kezdem. Ezek a morál, az esztétika és az irodalom fogalmai, és párjaik: az 

író, a művész és a kritikus fogalma. Ez a három fogalompár a babitsi irodalomelméletben 

egymáshoz viszonyítva is hierarchizálódik. Az esztétikát és annak tudományos érvényét 

korlátozva, morális alapon Babits olyan írói módszert dolgoz ki, amelynek etikai 

meghatározottsága az irodalmi alkotófolyamatba épített. Ennek legjobb szöveghelyi példája a 

Játékfilozófia,196 amely az esztétika filozófiai igazolására tett kísérletet etikai szempontból 

végzi, és legfőbb kifogása az esztétika formalitásának hiánya. Az esztétikának a filozófiában 

való meghatározását Babits ismeretelméleti megállapítással kezdi: „bajos valamit definiálni, 

mielőtt ismerjük.”197 A definíció tehát nem pusztán jelentés-meghatározás, hanem valami 

teljes megismerésre törekvés, aminek eredménye maga a definíció. Ennek célja feltárni 

mindazt, amit lehet, nemcsak azt, amit kell.  Ez a teljességre törekvés a babitsi szellem 

objektivációs igényéből fakad, amely szintén elsődleges fogalom, és a forma 

(rendszer)fogalomból ered. A forma mint irodalmi keretfogalom az objektiváció módszerével 

válik biztosítottá az elméleti munkákban.  

Az esztétika irodalmi igazolásával a Játékfilozófia célja látszólag ellentétes Az irodalom 

elmélete esztétika-tárgyalásával, amely annak diszciplináris érvényét szigorú korlátok közé 

szorítja: „Annak a tudománynak tehát, amely a zsenivel és alkotásaival foglalkozik, egészen új 

módszerre van szüksége és kétségkívül egészen újfajta lesz a tudás is, amelyet elérhet. Ez a 

tudomány az esztétika.”198  

                                                 
196 Babits Mihály: Játékfilozófia (Mese a nagyvilágról) Nyugat, 1912/12. 
197 Babits Mihály: Játékfilozófia (Mese a nagyvilágról 2.) Nyugat, 1912/12.   
198 Babits Mihály: Játékfilozófia (Mese a nagyvilágról 5.) Nyugat, 1912/12. 
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E két írás elméleti szándéka oly mértékben hasonló, hogy megállapítható: az 1919-es 

irodalomelméleti előadásokban sikeresen kifejtett tézisek gondolati artikulációját már 1912-

ben feltételezhetjük Babitsról: ”De lehetséges az esztétikának még egy másfajta értelmezése 

is, mikor nem a művészet a tárgya hanem a szép, a szép a természetben. A mi Sokratesünk azt 

mutatta meg nekünk, hogy a szép a természetben nem egyéb mint az élet és az életnek mennél 

magasabb foka, egész a művészetig; amely a legmagasabb és így legszebb. Az ízlés 

ilyenformán csak annyit jelent, hogy az egyik emberre nézve eleven lehet az is, ami a másikra 

nézve holt, vagy azért mert nem érti, vagy épen mert élet dolgában magasan felette áll. 

Mindazonáltal a szép teljességgel relatív fogalom, mint az élet is: egy végtelen skála. A 

szépről szóló tudomány tehát nem egyéb, mint az élet rangjáról szóló tudomány, az élet góthai 

almanachja.”199  

 Babits költői munkásságának korszakolása nem feltétlenül érvényes elméleti 

munkásságára, és ez azt a gondolatot erősíti, hogy elméleti írásainak szellemi dinamizmusa 

költészetének intellektuális karakterét hordozza, és így egyediségében költészetével 

egyenértékű. Babits elméletének több olyan fogalmi kiindulópontja van, amelyből 

legyezőszerűen terjeszti ki az ezzel kapcsolatosan megalkotott vagy átvett fogalmait.  

Ilyen például az én fogalma, és a módszertanilag hozzá tartozó exteriorizáció fogalma. Az én 

fogalma diszciplinaritás tekintetében a pszichológiához tartozik, egyrészt azért, mert 

használatában Babits a fogalom lelki funkcióját emeli ki, másrészt azért, mert ezt 

pszichológiai társfogalmakkal magyarázza. A babitsi irodalomelméletben az én megismerő 

szerepét figyelembe véve annak ismeretelméleti vonatkozásait sem hagyhatjuk figyelmen 

kívül. Az olyan társfogalmak azonban, mint a tudat, a tudatosodási folyamat, az emlékezet és 

annak személyiségformáló szerepe lélektani vizsgálódás igényét feltételezik.  

Az én fogalmához kapcsolható exteriorizáció az író lelki folyamatainak egyfajta kivetülése, és 

eredménye Babitsnál irodalmi eredmény: „Ha én oly dolgot, melyet tudatomban nem sikerült 

világosan magam elé állítani, ki akarok fejezni, szükségem van az ösztönre, máskülönben nem 

érzem meg, hogy egy kifejezőeszköz alkalmas-e annak a kifejezésére, amit magam sem tudok 

világosan. Okvetlenül egy tudattalan ösztön kell, hogy megérezzem, mely szavak, színek, 

képek, alkalmasak arra, hogy szimbólumai legyenek a műnek.”200 Ebből jól látszik, hogy 

fogalomhasználatának diszciplináris játékossága a fogalmakat végső determinációjukban 

irodalminak hagyja. Ugyanez a helyzet a tudat fogalmával is, amelyet nemcsak a szó eredeti 

                                                 
199 Uo 
200 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
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értelmében tekinthetünk lélektani szakszónak, de az elméletben kapott társfogalmai is 

pszichológiai kifejezések (ú.m: tudatfolyam, tudattartalom). A tudat fogalma Babits számára 

nemcsak elméleti kulcsfogalom, hanem egyben saját szellemi eszmélésének elméleti 

kiindulópontja: „Ha valamit definiálni akarunk, már érzünk, tudunk valamit homályosan a 

dologról, amit meghatározni akarunk. Itt is valahogyan tudjuk már, mi az irodalmi mű, és mi 

nem az. Valami érzékünknek kell lenni, és ezt akarjuk tudatossá tenni definícióval.”201  

A Babits-kutatás már rámutatott arra, hogy irodalomelméletének módszertanában Babits saját 

szellemi eszmélését és költővé válásának intellektuális útját fejtette ki. Lírája így a tudatnak 

olyan tevékenységi lehetőségeit világítja meg az irodalom területén, amelyet maga is 

megtapasztalt. A tudat fogalmának irodalmi alkalmazása - és fogalompárja - az objektivitás 

irodalmi módszere. Az objektivitás nemcsak fogalomhasználat, hanem e használat során 

történő újraalkotás is: „Amint a legbelső mélyből ezek a dolgok a tudat előtt mint kifejezett 

tények megjelennek, ez magát az írót is meglepi....Ezeknél az íróknál megtörtént az, hogy a 

tudattalan mélységek külsősítésükben teljesen objektiváltak lettek. Az első átalakulás tehát, az 

író legmélyebb mélysége objektiválódik. A leglelkibb dolgok kinőnek. Ilyen értelemben lehet 

mondani: minden nagy költő objektív.”202 Babits saját maga által kidolgozott objektivitás-

fogalommal dolgozik, és e fogalom műfajteremtő szerepe abban a jelentéstartalomban áll, 

hogy nem ellentétes a szubjektivitással. Így nem feltételezi a szubjektivitás kiiktatását, hanem 

exteriorizált szubjektív megjelenést biztosít a tudatnak.  

Mindez Babits én fogalmához köthetően egzisztenciális értelemben az én és a világ el-nem 

választottságának gondolatán alapul. A világ fogalmának létezik ismeretelméleti használata is, 

amely a különbség fogalmához kapcsolódik. A különbség mint a világ megismerésének 

feltétele már nem annak az énnel való lényegi el nem választottságát hangsúlyozza, hanem a 

megismerhetőség szempontjából szükségszerűként definiálódik, és ontológiai relevanciát is 

kap: ”Ha mindig ugyanazon lények élnének mennyivel szegényebb lenne a világ, mint így, a 

folytonos születéssel és halállal! Az élet különböződésének eszköze, nemcsak térben, hanem 

időben is, ez a születés és a halál.”203 A különbséget Babits nemcsak filozófiai igénnyel 

állította, hanem saját maga számára is a megismerhetőség feltételének tekintette.  

Ez a görögségből megőrzött gondolat az ember világba helyezettségének alapállapotát, és 

ennek episztemológiai következményeit eleveníti fel: ”A gondolat tehát primitív alakjában 

azonosság megállapítása, visszanyúlás, egységesítés. A ráismerést mondom primitiv 

                                                 
201 Uo 
202 Uo 
203 Babits Mihály: Játékfilozófia (Mese a nagyvilágról 6.) Nyugat, 1912/12. 
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alakjának, és nem a megkülönböztetést. Két egymást követő pillanata között ugyanis 

ráismerésről nem beszélhetünk: ha a két pillanat érzéskomplexuma egészében hasonló volna, 

a közvetlen érzés azonosítaná őket, és lélektanilag nem képeznének külön pillanatokat; a 

részletekben való hasonlóságoknak felismerése pedig már részekre-bontani-tudást feltételez. 

A két érzetkomplexum különböző voltát ellenben az érzet – mint láttuk – közvetlenül adja, ami 

mellett a hasonlóságra való esetleges figyelés külön időt és erőt igénylő tevékenység 

lenne.”204 Innen ered Babits filozófiai problémalátása, sőt, a problémákban való 

gondolkodása is, és ezzel magyarázható nála a felmerült problémák meg nem oldása. Ez 

személyiségének olyan elemeit hozza előtérbe, amelyek minden ismeretelméleti megfontolás 

ellenére a tudattalan a-racionális reakcióiban keresendők.  

 Tudatlírájában205 és objektív költészetében, valamint ezek irodalomelméleti 

megalapozásában elismerte, hogy ezekben az irodalmi alkotófolyamatokban van egy lényegi 

elem, amely nem tudatos és nem tudatosodó, azaz nem racionális, de nem is azzal ellentétes, 

csupán nem racionális típusú szellemi jelenség: „Mi kell ahhoz, hogy valaki irodalmi művet 

tudjon alkotni? Az kell, hogy ki tudja fejezni mindenki mástól való különbözőségét.”206  

Ez a mélylélektan tudattalan-vizsgálati irányának megfelelő felismerés Babits olyan elméleti 

fogalmaiban mutatkozik meg, mint amilyen az ihlet, az intuíció vagy a hangulat. Ezeket 

Babits az élményt megelőző lelki történésnek tekinti. Releváns továbbá a hangulat fogalma is: 

„A belső hangulatoknak valami változása kell, amely meg kell hogy előzze az élmények 

kiválasztását, mert ezek az élmények csak eszközöket képviselnek az irodalomtörténetben 

ugyanannak a belső hangulati és világnézeti lélekállapotoknak a kifejezésére, és ezeknek a 

célja szerint fordítja az író figyelmét egyik vagy másik élmény felé.”207 Ez a költőre jellemző 

lelki történés első művészi lépése. Az irodalom művészi érvényének ilyen megőrzése annak 

szaktudományos meghatározását erősíti, de az irodalom e művészi érvény miatt soha nem 

válhat pusztán tudományos tevékenységgé. Ezzel Babits megőrzi a diszciplináris határokat 

tudomány és művészet, filozófia és irodalom között.    

Az intuíció és az ihlet művészetformáló szerepe nemcsak elméleti meghatározatlanságában és 

tudományos/szaktudományos definiálatlanságában jelentkezik, hanem az ebből következő 

                                                 
204 Babits Mihály: A különböződés fogalmáról, Közzéteszi: Kelevéz Ágnes, HOLMI 1997/2. 202. 
205 Ez Rába György által alkotott fogalom, Babits nem használta. Ehhez ld: Rába György: Babits Mihály 
költészete 1903-1920, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1981. 73-114. 
206 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
207 Babits Mihály: Az irodalom elmélete 1919. (Babits irodalomelméletének öt egyetemi előadása Szabó Lőrinc 
lejegyzésében /1919. május 7. 8. 12. 14. 15. In: Kelevéz Ágnes (szerk.): Mint különös hírmondó – Tanulmányok, 
dokumentumok Babits Mihály születésének 100. évfordulójára. A Petőfi Irodalmi Múzeum és a Népművelési 
Propaganda közös kiadványa, Budapest, 1983. 262. 
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individuális szinten való megjelenése kizárólagosságában is, amikor pozitív módon határozza 

meg az irodalmi alkotás folyamatát. Ezért intuíció és ihlet a költői tevékenység olyan nem 

tudatos elemei, amelyet maga a költő sem tud irányítani. Ezzel Babits kiiktatta az elméletével 

szembeni egyik legfőbb kritikai lehetőséget, a tudatfogalomból kiinduló gnosztikus vádat.  

Elsődleges célja azonban nem ilyen védekező álláspont kialakítása volt.  

A költészet individualitásának megőrzése szempontjából szüksége van nem-tipizálható, nem 

tudományosítható elemekre. Babits nemcsak felismerte ennek elméleti jelentőségét, hanem 

egyszersmind átélte azt az alkotó folyamatot, amelyben az intuíció és ihlet minden más 

alkotói szempontot közvetetté tesz. Így ezek elsődleges alkotás-formáló szerepet kapnak, és 

az irodalmi (művészi) alkotás a tudatosodási folyamatot követő első lépésként egy nem 

racionális élmény fogalmilag artikuláló tevékenységének alapját adják. A nem racionalitáson 

alapuló fogalmi artikuláció lehetősége felveti a relativizmus veszélyét: a fogalmi artikuláció 

racionális keretei között hogyan lehet megjeleníteni az ezzel ellentétes, belső élményeket? Ez 

a nem racionális élmény nem ad teret végtelen relatív lehetőségeknek, amelyek feltételezése 

nem nehéz, ha figyelembe vesszük azt, hogy ezen a ponton a tudat minden irányító 

tevékenysége megszűnik. Az intuíció mint művészi motivációs tényező korántsem jelent 

egyben homályosságot az elméletben. A szó tág értelmében intuíciós törvényszerűségre utal 

Babits, amikor annak működését az író személyiségének jellemzői által engedi hatni az 

alkotófolyamat során. Így ismét az én fogalma válik kulcsfontosságúvá, mert az én 

személyiségjegyei az intuíciós lehetőségek korlátai is egyben.208 

Személyiség-központú irodalomelmélete nem az író vizsgálati lehetősége, és 

fogalomhasználata ellenére nem lélektanilag determinált, hanem a személyiség egyedi 

jellegének és élmények általi változási lehetőségeinek, illetve ezek alkotásbeli használatának 

erkölcsi dimenzióját vázolja. „...az irodalmi változtatást az író, mint egyéniség csinálja.”209 

Elméletében kiemelt jelentőséget kap a Bergsontól átvett erkölcsi emlékezet fogalma, illetve 

ennek módszertani megjelenése. Az erkölcsi emlékezet személyiségben betöltött szerepe 

mikrokozmikus hasonmása a tradíció kulturális szerepének, amelyet Babits nemcsak 

irodalomelméleti szempontból hangsúlyoz, hanem annak az ember általános kulturális 

megnyilvánulásában betöltött szerepét is méltatja. A hagyomány tisztelete és egyben 

teremtése olyan kulturális jelenség, amely szellemi áramlatok dinamikáját adja, és nem merül 

                                                 
208 Babits én fogalmát részletesebben tárgyalom a továbbiakban. Ehhez ld: jelen dolgozat 3. fejezetének Babits 
én fogalmáról című alfejezetét.  
209 Babits Mihály: Az irodalom elmélete, 1919. Babits irodalomelméletének öt egyetemi előadása Szabó Lőrinc 
lejegyzésében /1919. május 7. 8. 12. 14. 15. In: Kelevéz Ágnes (szerk): Mint különös hírmondó – Tanulmányok, 
dokumentumok Babits Mihály születésének 100. évfordulójára. A Petőfi Irodalmi Múzeum és a Népművelési 
Propaganda közös kiadványa, Budapest, 1983. 246. 
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ki a kulturális történetiségben. A történetiség mint a tradíció vizsgálati lehetősége nem  

irodalomelméleti érdek, a tradíció fogalmának használatával sokkal inkább olyan  

relevanciákat állít, amelyek etikai hatással bírnak mind az íróra, mind az írónak saját 

alkotásához való viszonyára. Az én tradícióhoz való viszonya kétféle lehetőséget enged meg: 

etikai és nem etikai is lehet. Ez utóbbi állapot értelemszerűen az én amorális állapota, és 

Babitsnál ez irodalmi értéktelenség is egyben. Az irodalmi alkotás irodalmi értékfeltétele 

ugyanis az énnek olyan hagyomány-élménye, amelyben korábbi események emlékeinek 

személyiségformáló hatásaival nem kerül ellentétbe. Ez konzekvencia-feltétel is egyben, a 

következetességnek eredetében etikai, hatásában pedig irodalmi követelménye.  

Ez irodalomelméletének egyik legszigorúbb tétele, minden irodalmiság elsődleges 

személyiségi feltétele. A tradíciós hűség az erkölcsi emlékezet által válik láthatóvá az énben, 

amelynek végső eredménye az irodalmi alkotás.  Ennek eredményeképp Babits ironikus 

álláspontot alakít ki író és mű egymásra vonatkoztatott vizsgálati lehetőségeit illetően. Azt 

állítja ugyanis, hogy az irodalmi alkotások sajátos vizsgálati jelensége, hogy akármelyikből 

indulunk ki, a másikhoz kell jutnunk. Az írót figyelve a mű, a művet vizsgálva az író válik 

láthatóvá. Így egyfajta tükörképei egymásnak, és körkörösen kapcsolódnak egybe. A lineáris 

vizsgálati lehetőség, amely egyrészt a történetiséget, másrészt a kollektív szempontok 

irodalmi térhódítását eredményezné, így háttérbe szorul. A történeti vizsgálat retrospektív 

irodalmi szempontját ugyanakkor nem tagadja: „...az irodalomtörténetet magát előre 

ismernünk kell, csak ezután lehet osztályozni.”210 Az átvett és megalkotott fogalmak 

használata során azok olyan jelentésrétegeit őrzi meg, amelyekből elméletének explicit 

védelmi mechanizmusa megrajzolható. Irodalomelmélete hatásában túlmutat saját vizsgálati 

keretein, mert a műfaj-meghatározás utólagos lehetősége melletti érvei saját elméletének 

műfajteremtő hatására nem vonatkoznak.  

Objektív lírájának egyszerre teremtette meg irodalmi lehetőségi és vizsgálati feltételeit. Ezzel 

nemcsak az irodalom elméleti vizsgálati lehetőségeit gondolta újra, hanem új műfajt hozott 

létre.211 Az író és művének lehetséges vizsgálati irányai Babitsnál nem kerülnek párhuzamba 

a szubjektív illetve kollektív magyarázó szempontokkal. Individuális szempontok miatt 

közelebb áll a szubjektív szempontok akceptálásához, én-fogalmának központisága ellenére 
                                                 
210 Babits Mihály: Az irodalom elmélete, 1919. (Babits irodalomelméletének öt egyetemi előadása Szabó Lőrinc 
lejegyzésében /1919. május 7. 8. 12. 14. 15. In: Kelevéz Ágnes (szerk.): Mint különös hírmondó – Tanulmányok, 
dokumentumok Babits Mihály születésének 100. évfordulójára. A Petőfi Irodalmi Múzeum és a Népművelési 
Propaganda közös kiadványa, Budapest, 1983. 251. 
211 A kauzális kapcsolat nem egyértelmű. Vajon mindannak kifejezési lehetősége, amit irodalomelméletében 
diszciplináris igazolásigénnyel részletez, immanensen már költészeti célokra alkalmazva készen várta a 
kifejezést? Avagy költészetének első megnyilvánulása értette meg vele elméletének módszertani lényegét? A 
kérdések nehezen megválaszolhatók. 
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azonban nem enged teret olyan egzisztenciális filozófiai lehetőségek kínálta 

szubjektivizmusnak, amelyben minden az én viszonyában oldódik fel. A szubjektivizmusnak 

ezt a szélsőséges irányát nyíltan elutasítja, amikor felhívja a figyelmet az intuíciónak az író 

irodalmi alkotásfolyamatában betöltött szerepének kizárólagosságára és ennek veszélyeire. Az 

objektivitás fogalmával azonban már megmentette irodalomelméletét a szélsőséges 

szubjektivizmustól.  

 Új lírájának lényege olyan objektív költészet programja, amely a költői én alkotási 

lehetőségeit a szubjektivizmus irányában erősen korlátozza. Mindennek nemcsak lélektani 

fogalmi okai vannak, hiszen irodalomelméletének olyan diszciplináris tisztaságát 

hangsúlyozza, amely fogalomhasználatából nem következik. Ez nem jelenti azt, hogy Babits 

saját szaktudományos területe számára jogtalanul bitorolt volna olyan szakkifejezéseket, 

amelyeket vizsgálva az utókor irodalmi kutatásai diszciplináris hovatartozásukat tekintve 

tisztázhatnak. Babits több esetben elismeri e fogalmak eredetét és átvételét.  

 Individuális irodalomelmélete212 etikumából adódóan életfilozófiaként is 

meghatározható. Az erkölcsi követelmény, amelynek az író meg kell, hogy feleljen ahhoz, 

hogy alkotása irodalmi alkotás legyen, nemcsak írói magatartását határozza meg.213  

Egész lényének egyfajta „erkölcsi komolyságot”214 biztosítva. Ezzel a követelménnyel Babits 

az író intellektuális készségei mellett jellembeli tulajdonságainak is irodalmi alkotásformáló 

szerepet tulajdonít. Az erkölcsi emlékezet nemcsak a költői én személyes múltjához való 

tudatos ragaszkodás, sokkal inkább olyan habitus, amelyből az én etikailag pozícionálja 

magát. Ez még azelőtt meghatározza írói mivoltának erkölcsiségét, hogy egyáltalán írni 

kezdene. Ez a lényege stíluselméletének, vagyis ez a magyarázata annak, hogy a tartalomból 

határozza meg a stílust, amely így nem szándékosan vállalt pozíció, hanem az én 

szempontjából belülről determinált hatás. Az én belső differenciációs lehetőségeit így minden 

irodalmi alkotásfolyamat kiindulópontjának tekinthetjük, amelynek tudatos feltérképezése 

sem a költői én, sem az azt vizsgáló számára nem lehetséges. Az erkölcsi emlékezet és az 

                                                 
212 Az én fogalmának differenciált használata, a tudat fogalmának alkotásmódszertani preferálása, az 
individuáció poétikai lehetőségének bemutatása, valamint az irodalmi alkotás lelki tevékenységként való 
meghatározása által Babits egy individuálisan művelhető és individuális célokkal magyarázható elméletet dolgoz 
ki.  
213 Rába György ezt az erkölcsi karaktert a Babits-versek keletkezési feltételeként határozza meg: „...versei az 
erkölcsi emlékezet, a tapasztalati élmény és tudatos kifejezés együtthatásának köszönhetik születésüket...” Rába 
György: Babits Mihály költészete 1903-1920, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1981. 598.  
214 A fogalmat Komjáthy Aladár használja Babitsra, visszaemlékezésében: „Az az erkölcsi komolyság, amelyet 
egész írói működésében is a legjellemzőbb vonásnak tartok, nemcsak akkor nyilatkozott meg nála, mikor tollat 
fogott a kezébe, hanem jellemének legmélyéből fakadva, minden cselekedetét, még a legkisebbeket is 
szabályozta” Komjáthy Aladár: Babits tanár úr, Nyugat 1924/7. (Erre az idézetre Rába György is utal: Rába, 
Im. 639. 1249. lábjegyzet) 
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ehhez kapcsolódó tradíció fogalmának használata az én irodalmi megnyilvánulási 

lehetőségeivel kapcsolatban a kor lélektani újdonságainak irodalomelméleti alkalmazásában 

történő megsejtése. A hagyományokhoz való erkölcsi hűség, és ennek pozitív eredménye az 

én számára akár irodalmi, akár etikai szempontból, az irodalmi érdekeken túlmutató lélektani 

felismerés: a jungi kollektív tudattalan. Ennek alkotásmódszertani megjelenése már irodalmi 

keretek között valósul meg.  

Jung az alkotás elsődleges szempontját nem esztétikai, hanem lélektani szempontnak tekinti, 

és a psziché egészsége szempontjából releváns művészeti tevékenységet pszichológiailag 

igazolja. Amikor Babits irodalomelméleti tételeinél az esztétikának az irodalom területén való 

minden jogtalan térhódítási próbálkozását módszeresen visszautasítja, akkor az énnek ezt a 

művészeti tevékenységgel kapcsolatos lélektani igényét érvényesíti.215  

Az alkotásra képes én alkotói tevékenységének vizsgálata nem merülhet ki esztétikai 

szempontokban. Babits szerint az esztétika nem tarthat igényt a művészet egészére, ezért az 

irodalmat a művészeten túlmutatóként, az énnek nem pusztán esztétikai kifejezési módjaként 

határozza meg. Mindezt igazolja az, hogy az expresszió fogalmát módszertani fogalomként 

használja. Az expresszió nem pusztán verbális megnyilatkozás, hanem az én belső lelki 

tartalmainak kifejezése, amely az énnek a világgal kapcsolatos élményeiből jön létre. „Az író 

szándéka döntő tényező...Annak, hogy mit akart exprimálni, ki kell tűnnie a műből, mert 

hiszen azért tökéletes az expressio.”216  

A szellemtudomány élmény fogalmának Dilthey által kidolgozott jelentését átveszi, ám nem 

szociológiai típusú konzekvenciák irodalmi értelmezésére használja, hanem a fogalomnak 

gondolati jelentés-aspektusát helyezi előtérbe: „Vannak nagy írók, kiknek egy-egy műve 

teljesen irodalmi élményekből fogant meg, akik témáért messze mentek, és a saját életük 

benyomásait csak a témák felgazdagítására használták fel.”217 Ezért az élmény fogalmát 

tudatosan elkülöníti a kevéssé kedvelt benyomás fogalmától. Ez utóbbi Babits számára 

passzív intellektuális történés, amellyel szemben az élmény már gondolati feldolgozást jelent: 

„Az íróban valami ösztön dolgozik: megérzi azt, mely élmény alkalmas a lélek 

kifejezésére.”218 Ez a tudatosodási folyamatot követő első lépése az énnek, reflexiós készséget 

feltételez, és az irodalmi alkotások gondolati jellegének énbeli feltételéül szolgál. Az én világ-
                                                 
215 Ehhez elsősorban ld: Babits Mihály: Játékfilozófia (Mese a nagyvilágról) Nyugat, 1912/12. 
216 Babits Mihály: Az irodalom elmélete, 1919. Babits irodalomelméletének öt egyetemi előadása Szabó Lőrinc 
lejegyzésében /1919. május 7. 8. 12. 14. 15. In: Mint különös hírmondó – Tanulmányok, dokumentumok Babits 
Mihály születésének 100. évfordulójára. A Petőfi Irodalmi Múzeum és a Népművelési Propaganda közös 
kiadványa, Budapest, 1983. 259.  
217 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
218 Uo 
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tapasztalása elsősorban nem tisztán empirián alapul, hanem énen belüli történést jelent. Babits 

elméletében ez az élmény, illetve ennek feldolgozása minden irodalmi megnyilatkozást 

megelőz, és nem csak azért belső, mert valami belsőnek a megtapasztalása, hanem azért, mert 

az én számára ez belső élménnyé válást jelent: „A figyelemnek az élmény felé való változása 

mond nekünk valami okot. Az ok valami belső dolog...A belső hangulatnak valami változása 

ez, mely meg kell hogy előzze az élmények kiválasztását, mert az élmények csak eszközök 

lévén a belső hangulati lélekállapotok kifejezésére, ezeknek a céljai szerint fordítja az író 

figyelmét az egyik vagy másik élmény felé.”219 Az én ez által nemcsak a világot ismeri meg, 

hanem az élmény személyiségformáló szerepénél és az én írói mivoltából következő 

expressziós készségénél fogva egyben önmegismerő mechanizmusként is működik. Az én és 

a világ ilyen kapcsolata és az utóbbinak az előbbi által való ilyen megtapasztalási lehetősége a 

lélek önmegismerését szolgálja, és metafizikai lényeglátásának egyik jele, ugyanis egy 

meditatív módszer.220 Az irodalomelméletében gyökerező explicit filozófiai utalások mellett 

ilyen bölcseleti-lélektani sejtések is helyet kapnak. Ezek a sejtések legfeljebb közvetetten 

szolgálnak irodalmi érdekeket.221  

 Nem hagyhatjuk figyelmen kívül Babits én fogalom használatának mélylélektani 

hasonlóságait, és nem mehetünk el szó nélkül bölcseletének e meditatív iránya mellett sem.  

A költő-irodalmár Babits olvasat mellett ez életművének másik olvasata. A poeta doctus és az 

intellektuális költő jelzők mind ennek a bölcseleti jellegnek relevanciáját hangsúlyozzák 

annak ellenére, hogy nem fedik le teljesen a bölcselő Babits alakját. A bölcselő és gondolkodó 

jelző általában szinonimaként használatos a Babits-kutatásban, valójában azonban a bölcselő 

Babits két szempontból is szélesebb jelentésspektrummal bír a gondolkodó fogalmához 

képest. Míg a gondolkodó Babitsot akár homo intellectus-nak is tekinthetjük, a bölcselő 

Babits mind intellektuálisan, mind lélekben olyan mélységek iránt elkötelezett, amelyek 

tudattalan voltuknál fogva a-racionális elemeit adják bölcseletének: „Az emberiség mélysége, 

lelki életének vehikuluma az irodalom.”222 Ennek egyik legjobb példája bölcseletének sejtésen 

alapuló meditációs jellemzője, de jó példa lehet a keleti filozófiához való vonzódása is.223 

Kereszténysége és európai etikája mindkettőn uralkodik, ám ezek lelki megélése 

személyiségének olyan kiteljesedése, amely egész életműve egyediségének lényege. 
                                                 
219 Uo 
220 Ennek a felismerésnek tehát kettős funkciója van: irodalomelméleti vizsgálati módszer eredménye, emellett 
azonban, meditatív funkcióját tekintve egy metamódszernek is tekinthető, és így túlmutat saját irodalomelméleti 
keretein.   
221 Ld: Babits Mihály Rádió- Ének és meditáció című versét 
222 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
223 A Theosophikus énekek Indus-verse a keleti bölcselet interpretációjának tökéletes példája. 
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Tudatlírájának és objektív költészetének csak egyik jellemzője az a gondolatiság, amelynek a 

poeta doctus jelzőt köszönheti. A másik az élmények nem tudatos, mégis egészelvűségen 

alapuló objektív értékítéletű befogadási készsége: „...ha az élmény még nem fejeződött ki, 

akkor még nincs szó irodalomról. Az irodalom, mint valami objektivált, jelenik meg.”224 

Az irodalom értelmezésének kétféle lehetőségét a tudományos igény történeti voltának 

elvitatása céljából a tények és viszonyok tudományának kettős vizsgálati irányában határozza 

meg. Ezzel Babits a tényekkel szemben a viszonyok időtlen voltát hangsúlyozza: „Míg a 

tények – még a bonyolult lélektaniak is – magukon viselik időhöz kötött voltukat (egyszeriek); 

a viszonyban van valami időtlen. Két tény viszonya ítéletben kifejezve magában hord valami 

időtlent. A tények elmúlnak, de a viszonyok – ítéletek -, ha igazak, nem!”225 Az időtlenség itt 

az irodalomelmélet tárgyaként kerül meghatározásra, ez Babits metafizikai és etikai fogalmi 

hangsúlyainak irodalmi igazolása. Hogy mit is jelent Babits szerint a viszonyok időtlensége, 

az éppen ezekkel a sejtésen alapuló fogalmakkal világítható meg: az intuíció, az ihlet és a 

hangulat szubjektív és nem-racionális magyarázatot szolgáló fogalmai a tudományos 

tipizáláson túlmutató fogalmak, amelyek nemcsak az irodalmi jelenségek, hanem az író mint 

író magyarázatát is adják. Az író intuíciójának, ihletének és hangulatának művein keresztül 

történő vizsgálata egyszerre engedi látni a művek irodalmi lényegét és az író személyiségi 

jegyeit: „Az irodalom lényege tehát ez a formai kritérium, az expresszió. Vagyis a lélek 

tartalmának teljes visszaadása abban a szándékban, hogy ily teljes és pontos kifejezést 

adjunk.”226 Ahogy az én és a világ nem válik el Babitsnál sem episztemológiai, sem 

ontológiai szempontból, ugyanígy az író és műve sem válik el egymástól sem irodalmi, sem 

etikai szempontból.  

 Az összetartozó dolgok különböződéseinek és a dolgok nem önazonos voltának 

keresése, illetve ennek bölcseleti gyökere Babitsnak nem engedi sem a teljes szétválasztást, 

sem a teljes azonosítást. A különbségek fel nem oldása és az azonosságok nem állítása  

bölcseleti magatartásának lényege, amely eredetét tekintve a görögségre, azon belül is 

Hérakleitosz filozófiájára vezethető vissza, irodalmi hatását tekintve pedig a diszkrécióban és 

a szókratészi kritikai attitűd differenciáltságában mutatkozik meg: „A kritikus...már azáltal, 

hogy egy valóságban megjelent művet kritizál, az aktuális valóságba kapcsolódik. A kritikus 

ítél; azaz diskurál és cselekszik. Nem időtlen művek alkotója, hanem a Kor beszélő és cselekvő 

embere, s így kötelezi mindaz a diskréció, mindaz a tekintet, ami az aktuális életben minden 

                                                 
224 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22.  
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beszélőt és cselekvőt kötelez. A kritikus nem élvezi a Költészet területenkivüliségét; minden 

szava aktuális hatású - s minden szava, mely a művészi alkotás helyett a magánéletet érinti: 

nem egyéb, mint pletyka.”227 A megismerés és az alkotás exteriorizációs tevékenysége belső 

meghatározottságú, ezért bármiféle változás szintén csak belső lehet. Ennek felismerése és 

elméleti megalapozása Kant filozófiájának irodalmi továbbgondolása.  

 A megismerés és alkotás szellemi tevékenysége egymástól elkülönülten történik, ebből 

adódik a objektivitás fogalom és az ezen alapuló alkotásmódszertan.  

A szélsőséges szubjektivizmus az intuíció kizárólagosságát jelenti. A megismert dolog 

megváltoztatásából adódó alkotás – vagy ennek fordítottja, külső dolgok alkotás-alakító 

kizárólagossága – pedig olyan szélsőséges objektivizmus lenne, amely a babitsi módszerrel 

ellentétes. Az ilyen szélsőséges irodalmi lehetőségeket Babits sikeresen kiküszöböli, látja az 

ezekben rejlő pszichologizálódás és szociologizálódás veszélyeit: „Még ha az irodalmat 

magában is valamivel többnek tekintjük, mint az író lelki processzusát, akkor világos, hogy 

nem lélektani és szociológiai módszerekkel kimeríthető tudományról van szó.”228  

Ezekkel szemben irodalomelmélete diszciplináris védelmét teljes mértékben biztosítani nem 

tudja ugyan, fogalmiságában azonban észrevehető a preventív védekezés. Amikor az irodalom 

formai kritériumaként tekintett expressziót egyben öncélként is meghatározza, „...akiknek az 

expresszió nem öncél, az nem fogja azt a nagy erőfeszítést venni, hogy magát kifejezze 

teljességgel.”229, az individualitás irodalmi szükségszerűségét két irányban is igazolja. Az 

irodalmi alkotást egyrészt a belső lelki közlés egyetlen kifejezésének tartja, és 

külsődlegesként definiálja. Másrészt az ember legbelsőbb kollektív idegélete vehikulumaként 

azt belsőként is meghatározza. A lét és az élmény az én számára ontológiai-episztemológiai 

kettősségben jelentkezik, amely kettősség nem oldódik fel sem az élmény-feldolgozás, sem az 

alkotás folyamatában. Ez a kettősség nem jelent elkülönültséget: „A költői mű nem fotográfia, 

hiszen akkor minden kép egyforma volna, de valami, ami az író élményét adja. A külső világot 

csak annyiban tudja rajzolni, amennyiben ez az ő élménye lett.”230 Az énnek ez a lélektani 

determináltsága írói készsége is. Ennek kidolgozása látni engedi Babits irodalomelmélete 

tudományosságának filozófiai karakterét: „...a filozófiai hatások nem oly általános érdekűek, 

de valami hangulatbeli, valami olyan ritmusa az ember egész lelki életének, mely meglátszik a 

gondolatok kifejezési ritmusán, mely éppúgy jelentkezik a korok filozófiájában, mint az 

                                                 
227 Babits Mihály: Indiszkréció az irodalomban, Nyugat, 1927/6. 
228 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
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irodalomban.”231 Ha ezt az irodalomelméletet szaktudományos határoltságában akarjuk 

definiálni, akkor azt a filozófiához való viszonya vonatkozásában tudjuk megtenni: 

„Filozófiai álláspontot foglalok el: ez a kritikai stílus.”232  

Az irodalomelmélet Babits számára az irodalomtörténettel szemben a viszonyok tudománya, 

ezért filozófiailag determinált.233 Az irodalom mint lelki kifejeződés nemcsak a lelki 

tartalmak láttatása, és a viszonyok elgondolásának művészeti lecsapódása, hanem teremtő 

folyamat, amely az irodalom egyediségét biztosítva annak tudományos önállóságot ad.234 A 

lélek önkifejezése általi teremtés a költészet lényege: „a nagy író lényege: hűség önmagához, 

azaz egy új élmény által nem engedi magát megtörni, de igyekszik azt asszimilálni. Ebben a 

küzdelemben gyakran az "én" marad a vesztes fél, a külső események eltakarják önmaga elől. 

A nagy íróban ebben a küzdelemben az "én" lesz a győztes: az új élményt asszimilálja.”235 

Ennek szellemi és lelki mechanizmusait az individualitás szintjén fejti ki. Ezek a 

mechanizmusok olyan törvényszerűségeket tárnak fel, amelyben a társadalmiság is helyet 

kap. Az irodalmi normáknak szerinte lelki és társadalmi eredete is van, amelyek gondolati 

hangsúlyt kapva egyrészt túllépnek az esztétika által kínált kereteken, másrészt irodalmi 

érdekek mellett az ember szellemi életét a maga teljességében adják: „...az irodalmi 

normákban sokkal inkább szerepet játszanak a lelki és társadalmi gyökerek, mint bármely más 

"tiszta" művészet normáiban. Az irodalom több a művészeteknél, mert a teljes élménytartalom 

expressziója. Itt pedig első szerepe a gondolati elemnek van, vagyis képes egy teljes 

keresztmetszetet adni a "gondolatállományból".”236 A szellemi életnek ez a megmutatkozása 

nemcsak karakterológiai szempontból jelentős,237 hanem azért is, mert ez az én általi 

megtapasztalás e tapasztalat személyiség-alakító hatásánál fogva és az egyediség 

kulcsfontosságú szempontjából újabb irodalmi lehetőségeket teremt. Véges élmény-

lehetőségeknek a szellemi életben való és személyiségjegyek által determinált végtelen 

konstellációs lehetőségei így biztosítják az irodalmi alkotás egyediségét. Az én intuíciós 

készségei és személyiségjegyei által csak egyetlen módon, önmagával összhangban maradva 

                                                 
231 Uo 
232 Uo 
233 A szövegből nem derül ki, de Babits itt az ismeretelméleti holizmus gondolatát fogalmazza meg. A viszonyok 
relevanciáját a megfigyelés adja, nem az elméleti állítások. 
234 Ezzel Babits az irodalom egyediségét szeretné megmenteni a szociológiai, illetve kollektív irányzatoktól; a 
lelki kifejeződés tudománybiztosító szerepe azonban ellentmondásos gondolat. Ezt feloldandó Babits olyan 
világos fogalmi distinkciókat tesz, mint az irodalom tudományának az író tudományától való elhatárolása, vagy 
az a gondolat, miszerint az irodalmi mű a keletkezés után az írótól elkülönült életet él. Ilyen továbbá az 
irodalomtudomány lélektani redukálhatatlansága is, vagy a filológiai módszertől és az analízis lehetőségétől való 
különbözésének állítása. 
235 Babits, Im 
236 Babits, Im 
237 Dilthey és a szellemtudomány számára igen.  
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képes az irodalmi alkotásra. Így individuális alapokon megőrzi az arisztokratikus és 

értékítélet-központú irodalomelmélet diszciplinaritását anélkül, hogy ezt kizárólagossá tenné 

vagy sematizálná: „Minden alkotás magában hordja normáját: a kifejezés viszonyát ahhoz, 

amit kifejezni akart. Ez tehát bizonyos értelemben, bizonyos a priori dolog, mert minden 

kifejezendő élmény csak egyféleképpen fejezhető ki.” 238 Az irodalmi mű lényegének 

megismerési lehetőségét az élethangulatba helyezi. Az élethangulat sejtésen alapuló 

jelentéstartalmának irodalmi érvényét csak az esztétikai és pszichológiai módszer 

együttjelentkezésének kizárólagosságával tudja igazolni: „Ha be akarunk hatolni az irodalmi 

mű lényegébe, be kell hatolnunk az élethangulatba, mely ezt a lényeget megalkotta. Tehát az 

esztétizmus így átvezet a pszichológiai munkához. És ez a másik módszer a pszichológiai 

munka. E két módszer állandó összejátszásban jelenik meg.”239 E két módszer együtt az 

élethangulat fogalmát interdiszciplináris segítséggel irodalmi szakkifejezéssé emeli. Ez 

merész lépés, amely e distinkció nélkül nem lenne tartható. Az élethangulat az élmény 

fogalmához hasonlóan élesen különbözik a benyomástól, amelynek gondolati passzivitását 

Babits nem tudja irodalmi hatóerőként elfogadni. Az élethangulat aktív belső lelki jelenség, 

amelyet közelebbről nem definiál, hanem működését evidenciának tekintve magyarázó 

fogalomként használja mind az élmény mind a világnézet irodalmi meghatározásához. A(z) 

(élet)hangulat az egyetlen olyan fogalom a babitsi elméletben, amellyel indokolni lehet az 

irodalmi változás folyamatát. Babits a tartalmi alapon történő műfajkategorizációt elutasítva 

elfogadja annak formai lehetőségét, bár ő maga nem tartja relevánsnak az ilyen irányú 

magyarázatokat. Az irodalmi mű történetiségétől és esztétikai meghatározásától való 

elfordulás az egyetlen módja annak, hogy Babits individuális elméletét kifejthesse.  

Ahhoz azonban, hogy érvényét is igazolja, és elméletének koherenciáját megőrizze, az 

elutasított kategorizációs módszerek helyett olyan változás-magyarázó elvre volt szüksége, 

amely az előbbieket meggyőző erejénél fogva könnyen kiváltja, és a későbbiekben sem ad 

teret azok alternatív visszacsempészésének. Ezt egyrészt belső differenciálással: „...mentől 

újszerűbb, egyénibb a költő mondanivalója, annál inkább kívánja a bonyolultabb formát. 

Először ellenkezőt gondolhatnánk, a valóságban azonban ezzel a komplikáltabb formával 

jobban lehet újszerű tartalmakat kifejezni.”240, másrészt az a-racionalitást biztosító hangulat 

fogalmával éri el.  
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A(z) (élet)hangulat lélektani meghatározása szerint hosszabb ideig tartó szubjektív állapot, 

amely nem tudatos, és tárgya sokszor nem meghatározható. Ennek ellenére mind a lélek belső 

állapotát, mind a világhoz való viszonyát meghatározza. A fogalomnak ezek a tulajdonságai 

Babits számára hasznosnak bizonyultak. A nem tudatos determináltság és a lélek tudatos 

funkcióira való hatása individuális irodalomelméletének megadja a számára szükséges 

elméleti igazolást. A hangulatnak Babits szelekciós készséget is tulajdonít, amely az 

élmények kiválasztásáért felelős. E fogalmak együtthatása során az én belső lelki tartalmait és 

azok változását explikálja. E folyamat lélektani meghatározottsága irodalmi relevanciát kap az 

élethez való viszonya szükségszerűségének megállapításával. Az élet iránti vágyat, az élet 

akarását a művészi érzékenységgel egyenes arányúnak tekinti, és a változás elfogadásához 

társítja: „Aki a világot (vagyis minden érzetet, még a fájdalmasat is, fáradatlanul) szereti és 

akarja és élvezni tudja (a művészi fogékonyságú ember): annak a változást kell szeretnie: a 

világ maga, maga az érzet nem egyéb, mint változás. Aki a változást és az érzeteket szereti, 

annak kivált szívesen kell látnia a ritka érzeteket és minden ritkát.” 241  

Az író lelki változásának irodalmi mércéje a műveiben megmutatkozó életfilozófia. Ez a szó 

szoros értelmében nem filozófia, hanem az író világnézetének megjelenése. Ennyiben az én 

élethez való viszonya olyan közvetlenségben válik lehetségessé, amelynek filozófiai 

artikulációja csak második eszmei lépésként definiálható. Az én élethez való viszonyában így 

elsősorban nem filozófiai attitűdöt képvisel. A babitsi életfilozófia az író számára az alkotás 

végtelen szabadságát nyújtja, mert a valóság átélésének belső élménnyé válása a hangulatok 

racionálisan nem uralható, kiszámíthatatlan volta miatt számos új élménylehetőséggel szolgál. 

A hangulat a végtelen közvetlen megtapasztalásának lehetőségét adja, ám az én számára 

közvetlen csak az élményeket szelektáló és a világnézetet adó hangulat lehet. Ezt éppen e 

közvetlenség miatt nem tudja meghatározni, amit ő maga is elismer, amikor megjegyzi, hogy 

a világnézet nem minden esetben közölhető szavakkal: „Hogy nyomozható ki ez a világnézet 

az irodalomban? A világnézeten nem épp a szavakon és filozófiával kifejezhető gondolatokat 

értjük.”242 Ennek oka, hogy a verbalitás már közvetettséget jelent. A hangulatnak ez a nem-

racionális volta, és közvetlen viszonya az énhez annak egyedisége is egyben.  

Az irodalomtörténet hangulatok soraként jelentkezik ebben az elméletben, a bennük tematizált 

világnézet által. Az én élethez való közvetlenségének ilyen erős állítása felveti a túlzott 

individualitás veszélyét, még akkor is, ha a hangulattal egy változtató erő aktív hatása által ezt 
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242 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
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igyekszik kiküszöbölni. Az én belső statikussága nem jelenti az irodalmi kifejezhetőség 

veszélyét, e kifejezhetőség tudományos megalapozottságát azonban gyengíti. Babits ezt 

szeretné igazolni, és az irodalom territóriumát mind fogalmi, mind alkotásmódszertani 

szempontból egyértelműen kijelölni: „Az irodalom nem szórakozás, de eszköz a gondolatok 

kialakítására. És a világnézet ez eszközök által változik. Megfordítva is úgy van a dolog. 

Mindkettőnek a titka a zseni jelentkezésében keresendő, aki képes észrevenni a változást, és 

képes ennek kifejezést adni és ily módon fejleszteni az új világnézetet. Ez megfelel azon 

állításunknak, amit a műfajok változásánál említettünk: az ok az egyén megjelenésében 

keresendő...De megfelel annak is, amit nem szabad szem elől téveszteni: az irodalom mindig 

egyéni expresszió.”243 

Ahhoz, hogy az én élethez való közvetlen viszonya és annak közvetett kifejezési módja sem 

lélektani, sem esztétikai relevanciát ne kaphasson az irodalmi érvényesség rovására, az én 

belső lelki történéseinek dinamikusságot kellett, hogy adjon. Ezt az önreflexív készség és a 

világra való reflektálás képességének felismerésével oldotta meg Babits: „Minden irodalmi 

jelenség expresszió, egy új lelki tartalom kifejezése, akkor a végső gyökere a változásnak csak 

a lélekben lehet, az egyéniségben. Erre valaki, aki tisztán esztétikai alapon áll, azt 

mondhatná: az irodalomban csak a művet kell nézni, az egyéniség mely a mű mögött van, nem 

fontos. Erre ez a feleletünk: a mű, mint formai jelenség, valami tartalmi jelenség függvénye 

kell, hogy legyen. A két egymásra ható dolog - a lélek és a kifejezés - egymásra vetnek 

világot.”244 Az önreflexivitás művészi lehetősége irodalomelméletében az alanyt és tárgyat el 

nem választottá teszi. Az én megismerési lehetőségei így a költői érvényességgel együtt is 

megmaradnak. Ezáltal az énnek nem kell lemondania a megismerésről akkor sem, ha költői 

érvényt szeretne szerezni. Az irodalmi alkotásfolyamatban az alany és tárgy együtt maradása 

hozza létre azt az objektív költészetet, amely nem a szubjektivitás ellen, hanem abból épül fel. 

A lélek benső tartalmai objektiválódnak; minél bensőbb tartalmak kerülnek megjelenítésre, 

annál magasabb szintű irodalmi mű jön létre. Az alkotásmódszertan így egyben lélektani 

folyamat is. Az elmélet tudományos igényénél fogva ez alkalmazott episztemológiának 

tekinthető.  

 Rába György az én három lehetséges szituációját különíti el245 aszerint, hogy az én és 

tárgya rész-egész tekintetében hogyan viszonyul egymáshoz. E viszonynak három lehetősége 

az élmények különböző típusainak átélését teszik lehetővé az én számára. Az első ilyen 

                                                 
243 Uo 
244 Uo 
245 Rába György: Babits Mihály költészete 1903-1920, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1981. 116-117. 
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viszony az, ha az ént résznek, a tárgyát pedig egésznek tekintjük. Ez adja Rába szerint a 

világnézet élményét. Ha ezt megfordítjuk, és az ént egésznek, tárgyát résznek tekintjük, akkor 

a megismerés élményének tisztán episztemológiai aspektusát kapjuk. A harmadik én-szituáció 

az, amelyben az ént egésznek tekintve tárgyát az én, azaz önmaga jelenti. Rába ezt a harmadik 

szituációt nevezi a babitsi tudatlíra introspektív lélekrajzának, amelyben nem pusztán belső 

önreflexióról van szó, hanem olyan megismerés-élményről, amelyben a tárgyi valóság az én 

részévé vált. Ez a meghatározás jól érzékelteti Babits tudatlírája fogalmi differenciációs 

lehetőségeinek elméleti konzekvenciáit, illetve az ezekben megnyilvánuló finom fogalmi 

különbségek által megragadható distinktív készséget. Ez a készség az egyes fogalmak 

jelentésárnyalatainak egymásra és irodalmi jelenségek igazolására vonatkoztatott használata – 

amelyre jó példa a fent említett élethangulat fogalom - Babits elméletének különlegessége. 

Ezt a differenciált fogalomhasználatot példázza Rába a tarkaság Babits által használt 

fogalmának elemzésével.246 A tarkaság fogalmának kettős használata fokozati kettősséget és 

rendszerező alkalmazást jelent. Az énen kívüli élet tarkaságát a romantikusoknak, a 

romantikus természetesztétikának tulajdonítja.  

A tarkaság második fokozata a tudatban átélt világ egyedi gazdagsága. A versek tárgyai így 

válnak a költői én objektumaivá, azaz így jön létre az énen belül egy tárgyi viszony, amelynek 

az alanytól való el nem választottsága szükségszerű. Ez az összefüggés az én és vizsgált 

tárgya között a babitsi irodalomelmélet legszigorúbb követelménye: „...a változás nem egyéb, 

mint tarkaság az időben. És a tarkasággal kezdődik az élet - nem, maga a lét - vagy ki tudja? 

Lét nem lehet élet nélkül ... És a tarkaság a kettővel kezdődik, a végtelen felé ...”247 Babits a 

világ éntől való el nem választottsága állításával nem állítja egyben annak relativitását. Épp 

ellenkezőleg, a tudatban megélt világ vizsgálati lehetőségei egyben lényegének immanens 

megismerési lehetőségei. Ez által természetfilozófiai immanencia lehetőségét vázolja az énen 

belül, amely azonban korántsem jelent panteizmust. Ezzel nem zárja ki a transzcendenciát, az 

én tárgyi megismerési lehetőségeinek térben való érzékelhetősége a megismerést az átélés 

által teszi lehetővé: „Átéletni ugyanazt az élményt az illetővel, ennyiben gyönyörködtetés, de a 

cél maga az átélés. Amikor az író az illető élményt úgy tudja közölni, hogy azt én is átéljem. 

Ily módon az irodalom: a belső lelki közlés egyetlen kifejezése...”248 A valóságnak ez az 

objektív átélése túlmutat a filozófiai igényeken, nem azonos a prótagoraszi szubjektivizmus 

ismeretelméleti konzekvenciáival, és nem azonos Kant megismerés-elméletével sem.  

                                                 
246 Rába, Im117-119. 
247 Babits Mihály: Játékfilozófia (Mese a nagyvilágról) Nyugat, 1912/12. 
248 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
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A világnak az én számára való közvetlensége a Ding an Sich fogalmának a világ én általi 

közvetettségével épp ellentétes. Kant jelenség fogalmát a megismerés tárgyaként nem fejti ki. 

Megjelenik azonban ebből a gondolatból fakadó dilemma formájában, lévén, hogy a babitsi 

problematika egyik állandó eleme a látszat és valóság ellentétének együttes megjelenése. 

Ebben a platóni ismeretelmélet dualizmus-problematikája éppúgy fellelhető, mint Kant 

jelenség fogalom ismeretelméleti következményei.  

Rába Babits objektív költészetének nyereségeként határozza meg azt, hogy benne a természet 

és a gondolatok világa egyaránt kifejezésre jut.249 Babits a költészeti tevékenységet az ember 

szellemi cselekedetének tekinti, de ez a költészet szubjektív feltételeinek objektív szemlélettel 

való felcserélése,250 amely a formális kötöttségek alól felszabadulva a tartalmi 

meghatározottság által artikulálódhat. A szellemiség önmagában nem lényegi eleme 

költészettanának: „nem szellemi képességekben kell keresni az írói zseni lényegét.”251  

Alany és tárgy el nem választottságából indul ki: „Az író tehát, hogy lelkének szimbólumát 

kifejezhesse, kénytelen oly elveket felhasználni, melyek lelkéből fejlődtek ki. Ez a ritmus. 

Legkezdetlegesebb a gondolatritmus. Amikor a mondanivaló lelke mélyéből jön, akkor már 

forma s nem gondolat szerint rendez. Ilyenkor a külső forma egybehangzik a belső ritmussal, 

egy egységet alkotván.”252 Ez megengedi azt, hogy költészetét mindkét irányból 

megfigyeljük: az alanyból kiindulva olyan összefüggés megragadásának lehetőségét látjuk, 

amely a gondolatot és érzést egyesítő belső élet tükörképében objektív igazsággal bír. Ha a 

dologi világot tárgynak tekintjük, akkor ez lelki tényként, egyfajta lírai festményként jelenik 

meg.253  

Bármelyikből indulunk ki, az eredmény ugyanaz, a költemény egyrészt az élet szimbolikus 

rendjeként, másrészt a tudat megvilágításában bontakozik ki – mutat rá Rába. Ez a babitsi 

költészeti elv az író-mű viszonyának vizsgálatában éppúgy, mint itt, a körkörös érvényt 

erősíti: akár az íróból, akár a műből indulunk ki, a másikhoz jutunk: „Hogy rájöjjünk a helyes 

módszerre, először azt a kérdést kell felvetnünk: honnan indulunk ki, az íróból (az 

értéktudomány) vagy a műből (a szociológiai tudomány oldaláról)? Egyszerre kell 

                                                 
249  „...a korai Babits-versekben észlelhető az objektív költészetnek az a nyeresége, hogy megszólaltatja a dologi-
természeti környezetet és a gondolatok világát egyaránt, s ez a beszéd az intellektust jelentő költői én számára 
fehér foltok föltérképezésével egyenrangú, szellemi cselekedet.” Rába György: Babits Mihály költészete 1903-
1920, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1981. 222. 
250 Rába, Im 241. 
251 Babits Mihály: Az irodalom elmélete, http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 
2014. augusztus 22. 
252 Uo 
253 Rába, Uo 
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kiindulnunk mind a két oldalról.”254 Rába Babits költészetének ezt az elméleti momentumát 

tekinti a legerősebb bizonyítéknak arra nézve, hogy nem az elefántcsonttorony lakója. 

Poétikai koncepcióját, főként kötetkompozícióinak formaszerkezeti rendszerezését a 

legkorszerűbb filozófiai elméletekkel egybecsengőnek tekinti.  

Itt elsősorban Zalai Bélára utalhatunk, akinek rendszerezés-elméletéből több kulcsfogalmat 

átvett Babits. Ilyen átvett fogalom például a kevert dolgok fogalma, amelyet Zalai részletesen 

kidolgoz, és amelyet Babits kontrasztok érzékeltetésére használ: „mert mentől távolabb esnek 

egymástól a kevert dolgok, annál újszerűbb, szokatlanabb az eredmény. Minden, ami távoli és 

szokatlan, művészi hatást tesz ránk...”255  

 Babits elméleti munkáinak gondolati tömörsége a fogalmak ilyen lényegre törő 

használatában mutatkozik meg, és egész elméletének gondolati homogenitását nyújtja. Ebből 

ered holisztikus szemléletmódja is. Egyetlen elméleti írás és néhány kulcsfogalmának 

elemzése elég ahhoz, hogy vázoljuk azt a módszertani vonalat, amely a részletes 

fogalomvizsgálattal a maga mélységeiben mutatkozik meg. Egy-egy írás egész elméletét 

tartalmazza, amelynek kulcsfogalmait vizsgálva azt találjuk, hogy azok egyrészt 

irodalomtudományi konklúziók létrejöttét szolgálják, másrészt szaktudományos felosztás 

szándékát sejtetik.  

„Az irodalomtudomány tehát, amennyiben kifejezésnek tekintődik, annyiban már behatol 

valahogy az emberi szellemi élet motorikus törvényeibe.”256 A korábban tárgyalt művész, 

filozófus és kritikus fogalmai az esztétika, a morál és az irodalom fogalmaival kiegészítve és 

azokkal párosítva immanens interdiszciplinaritást hordozó tudomány-rekonstruáló módszer 

nyomait mutatják. Az etikai-esztétikai párhuzamban való gondolkodás ezeknek a 

kulcsfogalmaknak gondolati mozgása, amely az irodalom védelmét szolgálja, és 

irodalomtudományi konklúziókat tesz lehetővé. Az etikai és esztétikai szempontok Babitsnál 

együtt jelentkeznek: „Minden korra csak a maga értékskálája irányadó. Ez áll az esztétikai 

ízlésre éppúgy, mint a morális, politikai és egyéb értékekre.”257 Az esztétika helyzete azonban  

másodlagos az etikához képest, ezért abszolút etikai és relatív esztétikai szempontokról 

beszélhetünk: „Puszta esztétikai érték: valami külsőleges és felületes.”258   

Az író igazságkeresése adja tevékenységének etikai vázát, míg az alkotás során átélt élmények 

és maga az alkotás - irodalmi - eredménye már részben esztétikai.  

                                                 
254 Babits, Im 
255 Babits Mihály: Játékfilozófia (Mese a nagyvilágról 4.) Nyugat, 1912/12. 
256 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
257 Babits Mihály: Szellemtörténet 4. Nyugat, 1931/18. 
258 Babits Mihály: Szellemtörténet 7. Nyugat, 1931/18. 
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II. 2. 2. Másodlagos fogalmak 

 

 

 

A másodlagos fogalmak magyarázó jellegüknél fogva irodalomelméleti eredmények 

hangsúlyozását jelentik, valamint diszciplináris védelem fogalomkészletét adják. A 

kulcsfogalmaknak e kettős funkciója nincs arányban egymással, mert Babits védekező 

mechanizmusa nem túlzó; széleskörű műveltsége és intellektusának adaptációs készsége a 

szellemi élet területén a személyisége által kijelölt határokat elméletében sem lépi túl. Ehhez 

az etikai fegyelemhez és az esszéíró Babits munkássága során az esztétika tudományosságával 

szembehelyezkedve irodalomelméletében is igazodik. 

Az alkotófolyamat és az alkotás nem tekinthető teljes mértékben esztétikai produktumnak, 

mert ezek én-meghatározó etikai szerepe dominál Babitsnál. Ezt a szerepet igyekszik 

megőrizni akkor is, amikor az irodalmat a szellemtudomány kollektivista-objektivista 

módszereitől féltve elutasítja azok irodalomelméleti előnyben részesítését. Babitsnak ez az 

intenzív, etikailag determinált igazságigénye, valamint a Szellemtörténet irodalmat védelmező 

szellemi harca és az általa megnyilvánuló önpozícionálás gondolati elmozdulásokat 

eredményez, amelyek az irodalom individuális jellegét hangsúlyozzák. A fogalmi vizsgálatok 

során ez mind az egyes fogalmi rekonstrukciók esetében, mind az azok egymáshoz való 

viszonyában tükröződik. Az esztétika, a morál és az irodalom fogalmainak ez a gondolati 

mozgása a szellemtörténet-kritikában más, szintén súlypontozott fogalmak használatára mutat 

rá.  

 E másodlagosnak tekinthető fogalmakat kísérlem meg az alábbiakban bemutatni. 

Amikor Babits szellemtörténet-kritikájában emberközpontú módszertani vizsgálatot végez a 

magyar tudomány helyzetéből kiindulva, valódi célja az irodalomtörténet egyéniségből 

kiinduló vizsgálati módszerének védelme. A szubjektív intuíció fogalmát kétélű fegyvernek 

tartva rámutat arra, hogy a szellemtudomány e módszerrel nemcsak, hogy nem képes 

felülemelkedni saját korának irodalmi szellemén, de annak módszerét használva igyekszik 

fölé kerekedni. A szellemtudományi módszer hiányosságát abban látja, hogy az a 

tudományossághoz elengedhetetlen tárgyilagosságot az irodalom terén csak a kollektív lélek 

kifejeződése szintjén képes biztosítani: „Divat, közönség, közvélemény stb. mind nem 

irodalmi tény, hanem társadalmi, s a tudomány, mely elsősorban ezeket kutatja, nem 

irodalomtörténet, hanem szociológia lesz. Az irodalomnak külön élete és normái vannak, 
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ezektől függetlenek.”259 A szellemtudomány térhódításában Babits olyan relativista 

irodalomelmélet kialakulását látja, amely irodalomszociológia, és a kollektív tartalmak 

vizsgálatánál tovább nem juthat az irodalom terén sem. A szellemtudománynak ezt a 

térhódítását elfogadhatatlannak tartva vezeti be azokat a másodlagos fogalmakat, amelyek 

szellemtudomány és irodalom változásainak lényeges vonatkozásait egymás viszonylatában 

hivatottak feltárni, és amelyeket vizsgálva Babits irodalomelméleti állásfoglalását ismerhetjük 

meg. A Szellemtörténet másodlagos fogalmai közül a következőket emelem ki: a módszer, a 

kollektivitás, az objektivitás és a kritika.260  

Az alábbiakban kísérletet teszek e másodlagos fogalmak rövid rekonstrukciójára.  

A módszer fogalmának vizsgálata nemcsak azért releváns, mert Babits a szellemtudomány új 

módszerét kétkedve fogadja, hanem azért is, mert ezt a fogalmat nem a dilthey-i értelemben 

használja. Míg Babits számára egy módszer vizsgálata az ember vizsgálata, addig 

Diltheynél261 már a módszer puszta léte is szellemtörténeti – és hatásaiban kollektív - 

eredményt jelent. Dilthey a humán tudományok önálló módszerét tipologizálási lépéssel 

igazolja, amikor azt állítja, hogy egy szellemtudományi típus (struktúra) percepciója hangulati 

vagy akarati tényezők által meghatározott. Az elmélet kollektivizáló törekvései azonban még 

e hangulati tényező számára sem engedik meg az egyediséget. A struktúrák megértése 

deduktív módszerrel történik, hiszen tudományos törekvésről van szó. A hangulati elemek 

dedukciójával azonban az elmélet nem tud elszámolni, és ezért Dilthey az objektum fogalma 

felé fordul, hiszen csak így tudja megtartani az általánosságot. Sőt, még tovább megy, amikor 

elismeri, hogy a megértésben, éppúgy, mint az életben, van valami irracionális. Ezt az 

irracionálist azonban nem lehet a tudomány területén magyarázni.  

Babits elutasítja Dilthey azon nézetét, amely szerint létezik olyan szellemi háttér az 

írók számára, amely meghatározza gondolkodásukat. Ennek feltételezése egy szociologizáló 

folyamat első lépése, és ezt az irodalom területére kiterjesztve nem fogadja el:  

”A szellemtörténeti módszer azt kívánná, hogy a határokat magából a kollektív márványrajz 

szemléletéből olvassuk ki. Sehol sem annyira kétes eljárás, mint épp az irodalom terén.”262  

Ez a kettejük közti nézetkülönbség Babits egyik legfőbb irodalomértelmezési álláspontját 

világítja meg. Amíg Dilthey szerint a hangulatként átélt önértelmezési struktúrák az élet 

objektivációival foglalkoznak, addig Babits számára épp ezek nyújtják az író számára azt az 

                                                 
259 Babits Mihály: Szellemtörténet 7. Nyugat, 1931/18. 
260 A kritika fogalma jelen értelmében elsődleges és másodlagos fogalomként is kezelhető, amely konklúziónak 
is tekinthető, hiszen olyan módszertani lehetőségeket enged meg, amely Babits formateremtő módszerének 
alapját adja. 
261 Dilthey szellemtudomány-elméletére történő utalásokban Babits gondolatait követem, és azokból indulok ki. 
262 Babits Mihály: Szellemtörténet 7. Nyugat, 1931/18. 
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élményt, amelyből egyedi és megismételhetetlen alkotás születik: „De hisz ez a "belső 

organizálás",263 az adatokkal való mozaikjáték éppoly szubjektív, sőt önkényes lehet, akár az 

a módszer, mely a stílussal, "érzelmi és hangulati aláfestéssel" éri el ugyanazt a hatást.”264 

Az írói tevékenység hangulati elemei egyediek Babits számára, hogy még maga az író sem 

tudja irányítani, sem megismételni, és ez által nem tudja sematizálni sem ezt a szellemi-lelki 

folyamatot. A művészi alkotófolyamatnak ez az egyediség-reflexiója a Szellemtörténet 

hatásos eleme, hiszen azzal, hogy az egyediség fogalma egyszerre két szinten jelenik meg, 

Babits saját érvelését az irodalom egyediségének védelmében épp azon a gondolati ponton 

erősíti meg, ahol a másik oldal érvelése az irracionalitás jelenségének állításával ugyanakkor 

definiálhatatlanságának elismerésével meggyengül.  

A Dilthey által is elfogadott, az irodalmi alkotófolyamat vizsgálatánál megfigyelhető 

irracionalitás nem teszi világossá, hogy mennyiben beszélhetünk önértelmezési struktúráról, 

és mennyiben kor - illetve nemzedék - értelmezési lehetőségről. A szellemtudomány ez utóbbi 

megvilágítását sikeresen nyújthatja, ezt Babits is elismeri. A szellemtudomány azonban csak 

egy nemzedék mércéje lehet, mert csak saját kora jelenségeit tudja vizsgálni.265  

A vizsgálat strukturális feltételei tehát adottak, a szellemtudomány tudományos vizsgálódást 

folytat, amikor fogalmakat és jelenségeket szintetizál. Azonosság és másság elhatárolását 

azonban Babits elvitatja tőle, mert módszere kortársiságon alapul, ezért relatív. A kollektivitás 

fogalma szerinte nagy veszélyeket rejt az irodalom számára, hiszen ez az a fogalom, 

amelynek túlhangsúlyozásával egyén és egyediség fogalmai elveszíthetik prioritásukat: „Ez a 

tudomány a kollektív szellem tudománya. Figyelme a közösségek lelke felé fordul...Az egyes 

ember maga is csak tünet és mutató.”266 Módszertani megfontolás nem igazolja az irodalom 

kollektív és egyéni jelenségeinek egybemosását, elemzésük külön vizsgálati szempontok 

figyelembe vételén alapul. Egy tudományos elmélet tárgykörébe tudományosságuknál és 

elmélet voltuknál fogva a kollektív jelenségek, irányzatok, tendenciák tartoznak. Az irodalom 

egyéni jelenségeinek ilyen elméleti megközelítését Babits elutasítja. Irodalomtudományi 

szempontból a kollektivitás racionalizálódási folyamat kiindulópontja, amely már nemcsak 

egyéniségnek, egyediségnek és megismételhetetlenségnek az irodalmi alkotófolyamatban 

játszott alapvető szerepét kérdőjelezi meg, hanem a közönséget az alkotói közeg 

nélkülözhetetlen részének tekintve az irodalmi alkotást pusztán szociológiai alapokra helyezi.  

                                                 
263 Babits itt Thienemann Tivadar fogalmát idézi. 
264 Babits Mihály: Szellemtörténet 6. Nyugat, 1931/18. Babits itt Thienemann Tivadar szellemtörténeti 
munkájára hivatkozik, a „belső organizálás” kifejezést is ő használja, Babits ennek szubjektív alapjai mellett 
érvel.  
265A nemzedékiség probléma irodalomértelmező hatása Babits számára ismert, kritikájában többször utal rá. 
266 Babits Mihály: Szellemtörténet 4. Nyugat, 1931/18. 
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Babits egyik fogalmi distinkciója az a lépés, amellyel az irodalmat világosan és egyértelműen 

elkülöníti az irodalmi tudattól. Ez utóbbi szociológiai típusú vizsgálat tárgyául szolgálhat, 

mert ehhez tartozik minden olyan tényező, amely „a kollektív irodalmi erőket és szellemet 

tükrözi”.267 A kollektivitás eszméje megfelelő kiindulópontként szolgál a kultúrtörténeti 

kutatásokhoz, Babits kritikája azonban hangsúlyozza, hogy egy író tevékenysége nem 

merülhet ki ebben a szellemi folyamatban; a szellemtudománynak világosan látnia kell 

vizsgálati érvényességének határait.  

Babits szellemtörténet-kritikájához írt hozzászólásában Fülep Lajos épp ezt a kritikai 

megjegyzést a Babits szellemtörténet-kritikája fő elemének tekinti,268 és Fülep nyomán én is 

ezt szeretném hangsúlyozni, hiszen a szellemtudomány vizsgálata érvényességi határainak 

kijelölésétől függ a szellemtudománnyal szemben megfogalmazható relativizmus-vád 

erőssége. Ez a vád a legerősebb védelem az írói lélek egyéniségének megmentéséért vívott 

irodalmi harcban. Az írói lélek-a művész mint embertípus-a gyakorlat körébe tartozik, 

elméleti megfontolás tárgya nem lehet abban az értelemben, ahogy a szellemtudomány az 

elméleti indoklásoknak helyt ad. Babits határozottan elutasítja az írói lélekkel kapcsolatos 

tudományos megközelítések minden formáját. Amit Thienemann Tivadar „belső 

organizáció”269-nak nevez és a tudományos anyag vizsgálati módszerének tekint, azt Babits 

szubjektív elemző módszernek nyilvánítja: „A nagy írók a saját lelküket fejezik ki.”,270és a 

stílus hatásmódszerével azonosítja. Egy ilyen organizálás eredménye éppúgy szubjektív hatás, 

mint ahogy a stílus hatásmechanizmusa pusztán szubjektív elemekkel dolgozva hangulati 

eredményeket produkál. Az írói lélek intuitív271 eleme az a karakter, amely lényegileg 

választja el Babits vizsgálatának módszerét minden olyan vizsgálati szemponttól, amely a 

kollektív és racionális jelenségek megismerésének lehetőségét adja: ”Az irodalmilag jelentős 

tény kollektív szempontból teljesen jelentéktelen lehet, és megfordítva.”272  

Ha valaki az írói lélek tanulmányozására szánja el magát, annak saját intuícióját kell 

használnia eszközként: „Az írói lélek, bármily tele olykor ellentmondásokkal az is, még 

mindig sokkal megfoghatóbb, ellenőrizhetőbb valami, mint ez a kollektív szellem. Az legalább 

nyilvánvaló s elhatárolt egység. De emennél mi biztosíthatja a történetírót, hogy nem 

önkényesen lát bele s különít benne el egységeket, melyek mindenesetre összefolynak és 

                                                 
267 Babits Mihály: Szellemtörténet 6. Nyugat, 1931/18. 
268 Ehhez ld: Fülep Lajos: Szellemtörténet – Hozzászólások Babits Mihály tanulmányához. Nyugat. 1931/24. 
269 A fogalomra Babits utal. Babits Mihály: Szellemtörténet 6. Nyugat, 1931/18. A hivatkozott mű: Thienemann 
Tivadar: Irodalomtörténeti alapfogalmak, Budapest, 1930. 
270 Babits Mihály: Szellemtörténet 4. Nyugat, 1931/18. 
271 Az intuíció jelen kontextusban kétféleképp érthető, amint a továbbiakban kiderül. 
272 Babits Mihály: Szellemtörténet 4. Nyugat, 1931/18. 
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szétfolynak? Mi más, mint önnön intuíciója? Erre azonban a legszubjektívebb esszéista, sőt a 

regényíró is hivatkozhatik.”273 Az írói lélek, valamint az egyéni és utánozhatatlan tényező 

fogalmához szorosan kapcsolódik az intuíció fogalma.274  Ez egyedivé és művészivé teszi az 

irodalmat: nem érzelem, hanem „az érzővé vált ész”.275 A babitsi intuíció nemcsak az irodalmi 

kifejezés eszköze, hanem Babits egész alkotói szellemének az író alkotói lelkének egyediségét 

biztosító tulajdonsága is. Babits azzal, hogy az intuíció fogalmát az egyediség vizsgálati 

eszközének tekinti, nem állítja egyszersmind azt, hogy az intuíció kizárólag szubjektív lenne: 

„A tudomány feladata épen az lehetne, hogy oly intuicióhoz jusson el amely nem szubjektiv és 

nem egyéni”.276 Az intuíció mint vizsgálati módszer nem azonos az író alkotói intuíciójával; 

ez utóbbi a görögség művészetfogalmában gyökerezik, és nem-racionálisat jelent. Az intuíció 

tehát kettős jelentést hordoz.277 Dienes Valéria szerint ez az írói intuíció oly erőssé válhat, 

hogy még a gondolatok formatörvényeinek ellentmondó gondolatokat is elfogadhat.278  

A gondolat, hogy a forma ellentmondásai feloldhatók az író alkotói tevékenysége során, 

minden tudományos típusú megismerés lehetőségét elvitatja az alkotási folyamat 

vizsgálatától, és így a szellemtörténeti módszer irodalmi cáfolatának tekinthető. Az intuíció 

által az író az igazságot sejti meg, etikai álláspontot képvisel. A szubjektivitás az irodalom 

művelésének módszertani elemeként Babits írói egyéniség-formálásához illeszkedik: a 

szubjektivitás nem választható, de nem is helyettesíthető például objektivitással.  

A szubjektivitás az írói lélek alkotói módszertanának szerves része, amely a 

szellemtudományos módszer számára nem érhető el: „Nem mintha kételkednénk benne, hogy 

a szellemiséget valóban csak intuícióval lehet "megfogni". Mégsem hisszük, hogy ennek az 

intuíciónak okvetlenül egyéninek és szubjektívnek kellene vagy szabadna lenni.”279  

A szubjektivitásnak ilyen hangsúlyos jelenléte a Szellemtörténetben felveti az objektivitás 

szerepének kérdését, nem csupán a szubjektivitás fogalmának megjelenése okán, hanem azért 

is, mert a szubjektivitásnak egyszerre kétféle fogalmával találkozunk, és ez a kettősség az 

objektivitás fogalma felől, jelen tárgyalás harmadik másodlagos fogalma felől mutatható ki.  

                                                 
273 Babits Mihály: Szellemtörténet 6. Nyugat, 1931/18. 
274 Jelen tárgyalás gondolati struktúrájának megfelelően az intuíció itt harmadlagos fogalomként szerepel, 
tekintve, hogy egy másodlagos fogalom magyarázó-fogalmaként jelenik meg. Az intuíciót mégsem tekintem 
pusztán harmadlagos fogalomnak. 
275 Dienes Valéria: A Filozófus, Nyugat, 1924/7. 
276 Babits Mihály: Szellemtörténet 7. Nyugat, 1931/18. 
277 E fogalom vezet a babitsi esszé-fogalomhoz, amely a babitsi szellem görögség-nosztalgiájával az archaikus 
gondolkodásmód tipikus példája. 
278 „...a fogalommá mintázó elme saját szerkesztményeitől indíttatva, saját formalizmusának lendületével 
gyakran oly sínváltásokra vetemedik, melyek az egyazon valóságforrásból táplálkozó különböző 
gondolattermékeket egymással szembeállítják, harcba viszik.” Dienes Valéria: Az intuíció kérdéséhez, Nyugat, 
1934/6. 
279 Babits Mihály: Szellemtörténet 7. Nyugat, 1931/18. 
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 Míg a szellemtörténet irányzata a szubjektivitásnak az objektivitással szemben álló, 

azzal ellentétes fogalmát használja, addig Babitsnál olyan objektivitás fogalom jelenik meg, 

amely nem az egyediség ellentéteként, hanem annak kiegészítőjeként releváns.  

Ez szembehelyezkedés a szellemtudomány szociologizáló módszerének fogalomkészletével, 

amely nem magyarázható pusztán ideológiai indokokkal, inkább egyfajta művészi 

identitásigazolási igénnyel. Ez az igény művészet-archaizáló szándékának az irodalom terén is 

megmutatkozó jele. Ez az immanens, művészi indokokkal irodalmi konklúziókat szolgáló 

igazolás Babits gondolati örökségében művészet és irodalom egyik legszebb kapcsolódási 

pontja: „a költő egy más világban él, nem praktikus szemmel válogatta ki világát, teljesen 

önzetlenül. Ránéz valamire, ez jelentős lehet neki akkor is, ha semmi praktikus előnyt vagy 

hátrányt nem várhat tőle. A jelentőset keresi az élményekben, de ez nem érdekekre nézve 

jelentős. Ez az, ami a költőt a művésszel hozza rokonságba, mert hisz a szépnek 

meghatározásában minden esztétikai ítélet észreveszi az önzetlenséget.”280 

Az objektivitás jelentőségét Babits elismeri a szellemtudomány területén, elfogadja azt, hogy 

tudományos módszertani elemként a tárgyilagosságot biztosítja. A tárgyilagosság hiányát, 

amely helytelen értékelésekhez vezet, veszélyesnek tartja, és ennek kivédésében játszott 

szerepe miatt üdvözli a szellemtörténet módszerét, amely a történelmietlenségtől óv meg a 

szellemi tendenciák értékskáláinak biztosításával. Így olyan értékítéletek születhetnek, 

amelyek megmagyarázzák korunk szellemi jelenségeit. Az irodalom esetében azonban ez 

korántsem ilyen egyszerű, hiszen a vita tárgya éppen a tárgyilagosság maga.  

A kérdés a következő: az irodalom művelése, az irodalmi alkotás mennyiben tekinthető 

tárgyilagos, tudományos szellemi folyamatnak? Amennyiben teljes mértékben ennek 

tekintjük, olyan relativista irodalomszemlélethez jutunk, amellyel kapcsolatban Babits csupán 

korlátozóan megengedő. Ha az irodalomban nem látunk többet az objektív szempontoknál, az 

pusztán irodalomszociológia. Esztétikai szempontból azonban az egyéniség kultusznak van 

nagyobb szerepe az irodalomban, hiszen ez adja minden ilyen vizsgálat esztétikai értékét.  

Ha a szellemtörténet ezt a tényt figyelmen kívül hagyja, akkor esztétikai ítéleteit csak saját 

kora szellemi áramlataira, jelenségeire alkalmazhatja; ezzel azonban elvész az esztétika 

normatív jellege, és vele együtt minden irodalmi kritérium: „A nagy igyekezetben - minden 

alkotást a maga korának szemével ítélni meg - elvész maga az esztétika, a norma; s mi marad 

akkor az irodalmi művek jelentőségének kritériumául? A "szellemtörténeti jelentőség" marad; 

aminek lényege a kortendenciákkal való harmónia, jele a hatás, a siker; s az irodalomtörténet 

                                                 
280 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 



                                                                                                                                                        

 88  

megszűnik független fórum lenni. A siker posztumusz lámpatartója lesz, jól illeszkedve korunk 

világnézetébe, mely a szellem számára is csak az "életben" talál létjogot, majdnem azt 

mondtam: mentséget.”281 A normativitás fogalma itt problematikus, hiszen Babits esztétikával 

szembeni normativitás kritériumai nem azonosak az irodalom területén jelentkező 

kritériumokkal. Ez utóbbi hangsúlyosabb, és szociológiával szembeni módszertani 

kritikájánál ez a mérvadó. A normativitásnak ez a kettős kezelése Babits elméleti 

munkásságának leginkább vitatható része.282 

Az alkotások érdekében meghatározott irodalmi kritériumok védelme a szociológia 

fogalomkészletében megjelenő életfilozófia fogalmának ellentmondásával magyarázható.  

Az életfilozófia,283amely Babits számára maga a filozófia, gyakorlati értelemben az 

irodalomhoz kötődik: „a harmadik attitűd[az élménnyel szemben], ha az élettel szemben 

mintegy kritikai tekintetem van, ha minden élmény valami olyant jelent, melyet nem kívülem 

keresek.”284 Ez a másik oka annak, hogy a szellemtörténet szociologizáló módszerét nem 

tekinti kizárólagosan érvényesnek az irodalom területén.  

Az a kifogás, amely e szociologizáló módszerrel szemben Babitsnál megfogalmazódik, a 

korai korszakra jellemző artisztikus vonásokat hordozza, amelyek alapja a nosztalgia, és 

amelyekben az individuális preferenciák dominálnak. Ezért az irodalmi alkotások 

értékelésének szociológiai szempontok szerint történő objektiválása elfogadhatatlan: „...e 

következetes szellemtörténész szemében, mily kicsinyes valami, mily kevéssé mély és kevéssé 

fontos lehet az az "esztétikai érték", ami a "nagy" írót megkülönbözteti.”285 A gondolkodás 

törvényszerűségeit igyekezve megragadni, az irodalom művelésének formai kritériumát az 

egyediségben és megismételhetetlenségben határozza meg, és ezzel egyszersmind az irodalom 

formatan voltát hangsúlyozza.  

 Rába György a forma fogalmának irodalmi meghatározásával mutat rá arra, hogy 

Babits az irodalmat miért tekinti formatannak: A forma egy élménynek az egyénen átszűrt 

                                                 
281 Babits Mihály: Szellemtörténet 7. Nyugat, 1931/18. 
282 Ezt támasztja alá a tény, hogy Babits filozófiai irányultságát bizonyító Játékfilozófia szerint az esztétikát 
tudománnyá avató kísérlet nyílt kudarcba fullad. Ez akkor sem hagyható figyelmen kívül, ha tudjuk és 
elfogadjuk, hogy e kísérletnek egyik fő célja a görögség szelleme előtti intellektuális tisztelgés a platóni 
dialógus-forma formai rekonstruálása által. 
283 Ez egy harmadlagos fogalom, amelyet bizonyos szempontból célszerű lett volna szerkezetileg strukturálni e 
szövegen belül, a másodlagos fogalmak világos tárgyalása érdekében azonban ettől eltekintek, megmaradva így 
a másodlagos fogalmak szintjén, néha, magyarázó értéküknél fogva kitekintve a harmadlagos fogalmakra.  
284 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
285 Babits Mihály: Szellemtörténet 7. Nyugat, 1931/18. 
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egyszeri megjelenési módja.286 Jelen vizsgálódásban ez nemcsak a fentiek okán releváns 

meghatározás, hanem azért is, mert ezáltal könnyebb rávilágítani arra, hogy az egyediség és 

az objektivitás babitsi fogalmai hogyan egyeztethetők össze. Az objektiváció irodalmi lépését 

Babits a forma fogalmából származtatja. A formának e fenti meghatározását objektivációnak 

nevezi287: „A szavak összerakásánál nem elégítheti ki az írót a kifejezés közönséges módja, 

mivel ez az utóbbi a logika módja szerint történik, és nem az író törvényei szerint. Az író 

tehát, hogy lelkének szimbólumát kifejezhesse, kénytelen oly elveket felhasználni, melyek 

lelkéből fejlődtek ki. Ez a ritmus. Legkezdetlegesebb a gondolatritmus. Amikor a mondanivaló 

lelke mélyéből jön, akkor már forma s nem gondolat szerint rendez.”288 Az objektív jelleg így 

nem kerül ellentmondásba az egyénivel, hanem feltételezi azt. Ezzel a gondolati lépéssel 

Babits elutasítja a szellemtörténet tipologizálási kísérletének azon szándékát, amely az 

irodalom objektív jellemzői prioritásának feltételezésével a szubjektív tényezőket mint az 

előbbiekkel ellentétes elemeket, az irodalom tudományos meghatározásából és az irodalom-

értelmezésekből kivonni igyekszik. A babitsi objektivitással az egyén alkotási folyamatának 

szubjektív elemei nem vonhatók ki az irodalom tárgyalásának területéről: ”A legteljesebb lelki 

közlés valami megszabadulásfélét jelent, egy külső képbe való kivetítést. Amikor objektívvé 

válik az, ami bennünk a legszubjektívebb!”289  

Az esztétika mint harmadlagos fogalom elsősorban nem a művész elsődleges fogalmához 

kapcsolódik. Szerepet kap, ám sehol nem válik elsődlegessé az esztétikai élmény tudományos 

karakterizálása. Ez az észnek van fenntartva. Az esztétika hatásaiban is szubjektív marad, és 

csupán a lélektan részének tekinthető. Ez a Játékfilozófiá-ban(1912) az esztétika látszólagos 

kétféle meghatározásának egyetlen választási lehetősége, amelyet Babits a definícióban 

hangsúlyoz: „Nos az esztétika még így is kétféle értelmezést engedhet meg. Vagy azt nézzük, 

kinek mennyire tetszik valamely dolog,(ami más szóval annyit jelent, ki milyen 

rangviszonyban áll a többi teremtményekkel) s ekkor az esztétika kétségkívűl lélektani és 

szociológiai tudományra redukálódik. Ha ellenben a felfogó alanytól, a nézőtől vagy élvezőtől 

függetlenül a teremtmények általános rangviszonyait vizsgáljuk, amit abszolut esztétikának 

nevezhetnénk, akkor mindenesetre egy mérő és értéktudománnyal van dolgunk, mely a 

tapasztalati tudományok körén egészen kívül áll, vagyis inkább felette és megtanít az összes 

                                                 
286 „Babits az irodalmat mindenekelőtt formatannak tekinti, de formán bármely lehetséges élménynek az egyénen 
átszűrt, egyszeri megjelenési módját érti, tehát lényegében akár minden ki is fejezett tartalmat.” Rába György: 
Babits Mihály, Gondolat, Budapest, 1983. 167. 
287 Megjelenésről van szó, és ez a szubjektumból való kilépést jelenti. 
288 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
289 Uo 
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tapasztalati dolgokat egy bizonyos szempontból egymással összemérni, tehát bizonyos 

tekintetben a matematikával volna összehasonlítható.” 290 Az esztétikának ez a hatásaiban 

visszafogott kezelése tette lehetővé a babitsi líra kibontakozását, és az erkölcsi gondolkodó 

szerepének prioritása vezetett többek között Bergson filozófiájának megértéséhez. Mindezen - 

különösen az objektivációnak az irodalmon belüli értelmezésén – megmutatkozik az a kritikai 

szellem, amely a gondolkodó Babits alakjának alapeleme. 

 A negyedik másodlagos fogalom, a kritika fogalmának vizsgálatánál kiindulópont ez a 

kritikai habitus, amely annak az archaizáló nosztalgiának explicit megnyilvánulása, amely 

szellemi értelemben formailag a görögséghez és annak művészetéhez köti Babitsot.  

A görögség intellektuális értelemben idilli állapotához való visszatérésének szándéka szellemi 

magatartásának nem elhanyagolható eleme. Kritikai szelleme erkölcsi tartással párosul, amely 

Szókratész intellektuális fennsőbbségére és ironikus kritikai habitusára emlékeztet. 

Ugyanakkor Szókratész és Babits alakja közti párhuzam keresése sem irodalmi, sem filozófiai 

szempontból nem lehet elsődleges. A hasonlóság csupán a gondolkodás módszertanát tekintve 

releváns, amely hasonlóságnak csak egy része Babits görögség utáni nosztalgiája. Másik része 

az intellektualitás, amely a hasonlóság mellett objektív érvként felhasználható. A nyugati 

gondolkodástörténetben a kritikus habitus első képviselője, Szókratész erkölcsileg determinált 

kritikai filozófiája gyakorlati erkölcstan, személyiségének kritikai elemei is gyakorlati 

erkölcsi célt szolgálnak, rávezetni az embereket arra, ami már lelkükben lakozik.  Babits 

maga is elismeri Szókratésszel való gondolati hasonlóságát: „… a görög szellemből van 

bennem valami szokrateszi is, s derék tanítványokat neveltem, akikre büszke vagyok.”291 Az a 

kritikai habitus, amely szellemi magatartását meghatározza, szókratészi célt szolgál, az írók 

számára ez  a habitus az önismeret lehetősége. A kritika így formai jellemzővé válik.  

A Játékfilozófia őrzi leginkább e görögséget megőrző  szándékot.  

A filozófiai problémák dialógus-formában való végiggondolása a platóni módszer imitálása. 

Ez a beszélgetés azonban különbözik a platóni dialógusok forma által teremtett szellemi 

igazolási céljaitól, mert a filozófiát metodológiailag a költészettel azonosítja, amikor 

mindkettőnél a világ egyszerre történő átlátását, holisztikus szemléletmód kialakítását és 

használatát feltételezi. Ez nem azonos az esztétikai szemlélettel. Amellett, hogy a dialógus 

során az esztétika filozófiában való elhelyezése nem sikerül, Babits számára a filozófiáról 

való beszélgetés mindvégig erkölcsi meghatározottságú marad: „Minden filozófia végső 

                                                 
290 Babits Mihály: Játékfilozófia (Mese a nagyvilágról 5.) Nyugat, 1912/12. 
291 Babits Mihály: Nyilatkozat, Magyarország, 1923. december 
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motívuma ez a kérdés [Mit tegyek?] és betetőzője erkölcstan.”292 A Mit tegyek?-kérdését a 

homo moralis költő teszi fel. Ezt szellemi síkon forma és tartalom közti irodalmi eszközökkel 

történő egységteremtés vágya egészíti ki, és az anti-intellektualizmust elutasítja:  

„...az antiintellektuális vonás csak oly korban tud erőre vergődni, ahol nincs hit.”293 Az antik 

görögség életigenlése, amely a kultúra és szellem egyensúlyát eredményezte, a babitsi 

alkotások egységteremtő igényében is megjelenik. Az irodalmi alkotásokra úgy tekint, mint 

amelyek a személyességet és egyediséget képviselik az emberi alkotófolyamatok lehetséges 

szellemi területén. Ehhez társul személyisége nosztalgikus jellegének öröksége, a kritikai 

attitűd. Ez nem a világgal, vagy a szellemi alkotásokkal való szembehelyezkedést, azaz nem 

pozícionáltságot jelent, hanem a szókratészi értelemben vett kritikai módszert, a világhoz való 

viszonyulást. A kritikai irodalom mindazonáltal Babits számára jóval több puszta tartalmi 

kritikánál: „...a kritika, ha én oly élményemet fejezem ki, melyet bennem egy más élmény 

keltett. Egy exprimált valami dolgozik bennem, az ezzel szemben elfoglalt álláspontom már 

rendesen egy logikai állásfoglalás. Nem az élményt vizsgálja, de a már megjelent expressziót. 

Ez a kritika!”294 A kritikai irodalom jelentőségét annak formai meghatározottsága adja. A 

kritika így jelentkezik az irodalomban, szellemi habitusként, amely világhoz mint érzékelhető 

egészhez való eszmei viszonyának alapja. A kritikai alaphang tehát formális nála, hiszen a 

világ lényegi összefüggéseit keresi. A forma irodalmi igénye immár műfajteremtő erővé vált 

az általános eszmei megismerés mellett az irodalom terén is. Az esszében kapcsolódik egybe 

formailag kritika és irodalom: „...a tudományos esszé...expressziója valami átélésnek, mert 

egy léleknek valamilyen keresztmetszete fejeződik ki...”295           

 Babits egzakt fogalomhasználata irodalomelméletét tudományos igényű vizsgálattá 

teszi, ennek ellenére egyes fogalmai önmagukban és egymáshoz való viszonyukban 

pontatlanságokat mutatnak. Ilyen az élmény fogalma, amelyet Diltheytől kölcsönzött, ám 

annak ellenére nem a dilthey-i értelemben használja, hogy nem adja a fogalom pontos 

definícióját, csak használja azt:296 „Hogy ezt megérthessük, gondoljuk el, hogy minden ember 

tulajdonképpen két életet él. Az egyik az az élet, melyet öntudatosan él, amely mindvégig 

öntudatos és akart, az akarat által kormányzott tevékenységekből áll. Ez alatt az ember másik 

                                                 
292 Babits Mihály: Játékfilozófia 4.(Mese a nagyvilágról) Nyugat, 1912/12. 
293 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
294 Uo 
295 Uo 
296 Ehhez ld: Hansági Ágnes: Élmény és identitás. Dilthey élmény-kategóriája Babits irodalomelméleti 
előadásaiban – in: Uő: Az ixión-szindróma. Identitás és kánon a romantikában és a modernségben. Ráció Kiadó, 
Bp., 2006.    
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élete, a tudattalan élete, mely élményeiből a lelkében mélyen asszociálódott élettartalomból 

áll...Az igazi, mély életben azonban megőrződnek azon élmények nyomai is, melyek épp nem 

praktikusak, sőt ott vannak az átöröklött tulajdonságok gyökerei is, melyek előttünk nem 

tudatosak, de amelyek mégis a mi legmélyebb életünket alkotják. Az író ezt a szavakban ki sem 

fejezhető, logikai nyelven ki sem mondható életet akarja megmutatni embertársainak. Ezért 

keresi a költő a magányosságot, mert a tudat felszínén mozgó praktikus élmények ott nem 

takarhatják el igazi "Én"-jét.”297  

Ilyenek továbbá az élethangulat–hangulat fogalmak, amelyeket szinonimaként használ, 

annak ellenére, hogy egyrészt az élet fogalma önmagában kevéssé releváns az elméleti 

munkákban, másrészt az előbbi fogalom jelentéstartalma Babitsnál az utóbbival megegyezik: 

„Ha be akarunk hatolni az irodalmi mű lényegébe, be kell hatolnunk az élethangulatba, mely 

ezt a lényeget megalkotta.”...”Ha egy korban új hangulatok ébrednek, akkor az új irodalmi 

forma is előáll; az új figyelem új élményeket vesz észre, ezek felé fordítja a lelkeket.”298 Így az 

élethangulat feleslegessé válva, alkalmazása elméleti szempontból redundáns 

fogalomhalmozásnak tűnik.299 Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni a babitsi 

elméleti munkáknak azt a stilisztikai elemét, amely a tudományos tárgyalásból való 

önkéntelen kilépésként jelentkezik. Ezek a tárgyalás stílusától világosan elkülönülnek, 

ugyanakkor magyarázó szerepük van. Babits költői fantáziájának olyan színességét és 

elevenségét bizonyítják, amelyből a költői szabadság is ered, és amely a legjobb módszertani 

példája annak, hogy Babits miért nem vált dogmatikussá. Ez nem gyengíti a szövegek 

elméleti jellegét, inkább színesíti azt, megmutatva elméleti fejtegetéseinek költészeti reflexiós 

készségét, és ennek szövegbeli értelmezési rétegződését. Az elkülönülő elemek ugyanis úgy 

alkotnak egészet a törzsszöveggel, hogy más stílusú, és a szöveget magyarázólag alátámasztó 

voltuk mellett önálló szövegként is megállják a helyüket, és kisebb fejtegetésként költészeti 

vagy irodalomtörténeti reflexióknak tekinthetők.300 Ezek legjobb műfaji helye az esszé.  

 Az irodalom és filozófia műfaji találkozási lehetőségének az esszében való felismerése 

egyszerre műfajtörténeti és filozófiatörténeti reflexió: „Platón a Phaidrosz-ban egyenesen az 

irodalmi esszé első formáját adja. Az újkorban ide tartozik: Schopenhauer, Nietzsche, 

Bergson és Weininger. Mindezek a költők és gondolkodók egyetértenek abban, hogy a költő 

                                                 
297 Babits, Im 
298 Uo 
299 Az irodalom elmélete előadássorozatban az élethangulat fogalmát csak egyszer használja. A hangulat irodalmi 
szerepének fejtegetésében a továbbiakban csak a hangulat fogalmát találjuk. 
300 Ilyen az irodalomtörténeti példák felsorakoztatása az írók felsorolásával. Ehhez ld: Babits Mihály: Magyar 
irodalom, In: Uő: Irodalmi problémák. 1917. 65–68. 
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nem másol, de alakít!”301 Az esszét elsődleges fogalomnak tekintem, egyrészt 

görögségélményének bölcseleti megalapozása, másrészt az esszé irodalmon belüli bölcseleti 

kifejezési lehetősége okán: „A dráma és a filozófia ölelkezéséből született itt egy új műfaj. 

Félig a gondolaté. A filozófiáé. De nagyobb felében a költészeté. Már csak azáltal is, hogy a 

gondolat nem személytelenül jelenik meg benne, hanem elevenen és harcolva, feleselve, egy-

egy emberi alak ajkain át. Igaz, a voltaképpeni küzdőfél nem az ember, hanem a gondolat. De 

téved, aki azt hiszi, hogy csak emberek viszonyainak vannak eseményei, összeütközései és 

peripetiái[18] : nem kevésbé izgalmas a gondolatok élete is. Amik soha olyan elevenek, 

gazdagon és frissen burjánzók nem voltak, mint ebben a korban. Már nem az ősfilozófia 

zavaros, lávás, félig még érzelmi stádiumban levő gondolatai. Kihűlt, tiszta, valódi 

gondolatok. Már prózába s nem versbe kívánkoztak. De Platón kezében ebből a prózából is 

„széppróza” lesz. Irodalom gondolatokból építve: úgy, mint a költői irodalom érzésekből 

vagy képekből épül. Ez az, amit ma esszének nevezünk. Az egész modern esszéirodalom 

platóni eredetű.302 Az esszé műfaji lehetőségeinek az irodalmi kereteken való túlmutatása 

központi jelentőségű. A fogalomnak van Babits elméleti habitusát illető jelentéstartalma, 

amely elsősorban nem irodalmi érdekeket szolgál, hanem Babits intellektusának olyan 

tulajdonságára reflektál, amelyet figyelembe véve az elméleti munkák olvasati lehetőségei 

kiszélesednek. Kerecsényi Dezső felhívja a figyelmet az esszé Babits szellemi életében 

betöltött szerepére.303 Szerinte az esszé művelése magatartásforma is.  

Ezzel megtalálta irodalom és filozófia közös kifejezési formáját. Az esszében az író egész 

intellektusa megmutatkozik egyrészt szabad fogalomhasználatában, másrészt azáltal, hogy 

világnézetét gondolati síkon is megrajzolhatja. Az esszé reflexiós lehetőségei és érvelési tere 

helyet ad Babitsnak, hogy filozófiai vizsgálódásait szabad formában tegye meg. Az esszé 

fogalomhasználati lehetőségei tág teret engednek a tanulmányok stílusában történő 

fejtegetéseknek: „...a kompozíciónak művészete minden irodalmi művet jellemez, még ha nem 

is tartozik szorosan az irodalomhoz. Így a szónoklatot, a tudományos esszét mindig jellemzi 

valami művészi kialakítás.”304 

                                                 
301 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
302 Babits Mihály: Az európai irodalom története, Nyugat Kiadó és Irodalmi R.T. 1936. 
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303 Kerecsényi Dezső: A tanulmányíró In: Pók Lajos (szerk): Babits Mihály száz esztendeje Gondolat, Bp., 
1983. 284-286. 
304 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
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 Az olyan másodlagos fogalmak sorsa, mint a szociológia, és az ehhez kapcsolódó 

korszakelv módszertani relevanciájukat illető elutasítás lesz Babitsnál: „Ha [az irodalmi 

módszer] tisztán szociológiai tudomány volna, megelégednénk annak a kutatásával, hogy 

hogyan jöttek létre az irodalmi művek...” A szociológia tudományának irodalomelméleti 

szerepét részletesen tárgyalom,305 ezért most a fogalmaknak csak rövid elemzését nyújtom.  

A szociológia módszertana Babits individuális irodalomelméletével 

összeegyeztethetetlen, ám társadalomelméleti érdekeket szolgáló irodalmi relevanciáját 

korlátozottan elismeri. Az egyéniség-fogalom szociológiai redukciója azonban már 

elfogadhatatlan számára, és a szociológiai módszer korszakelvűségét érvénytelennek tekinti. 

A korszakelv mint az egyediség vizsgálati lehetőségeivel ellentétes módszer alkalmazása az 

irodalmi alkotás lényegét számolja fel. Babits diszciplináris térhódításokkal szembeni elméleti 

tiltakozása a szociológia esetében a leghevesebb, és az élet és valóság Babits által használt 

fogalmaiban gyökerezik. Az élet kulcsfogalom: „A szemünket például csak a tükörből látjuk. 

Ugyanúgy a mély élet (lelki élet) csak külsősített tükröt ad magának. Ez a tükör az élmény.”306 

Így az ember legbensőbb élete, a lelkiállapot az irodalom formai kritériumának tárgyi 

feltétele. Az irodalom elmélete című előadássorozatában ezt kifejti az expresszió fogalmának 

definíciójában: „A költészet expresszió, egy lelki tartalom közlése...” 307  

Elméleti munkásságában ezzel szemben pozícionálódik a valóság természet-jellegű fogalma, 

amely a költészet materiális feltétele: „Nyilvánvaló, minden költészet nem a valóságot 

másolja, a valóság csak eszköz önmaga számára...”...”Az író nem másolja a valóságot, sem a 

külső világ típusát - épp azért nem lehet az írót megítélni élethűség szempontjából...”...”Nem 

egy valóság mása áll elénk az irodalomban, de egy új valóság...”az író művében a világ nem 

egészen a valóságban jelenik, meg, de az író még valami igazabbat ad, mint a valóság.”308  

A lelki élet fogalma és a valóság természet-adta külsősége az énhez való viszonyukat tekintve 

ellentétesnek tűnnek, azonban egymást kiegészítő fogalmaknak kell tekintenünk.  A természet 

külsődlegességének és az én belső meghatározottságának ellentéte a valóság új 

értelmezésében feloldódik, és a fogalom elveszti anyagi jelentését: „Valóság az objektív 

átélés - ez fejeződik ki az irodalomban. Tehát az irodalom valósága még objektívebb valami, 

mint a tudomány valósága. Ez a konkrét valóság az irodalomban, ez a teljesen objektív valami 

- valami, az, ami már túl van a lelken. Ezért érezzük egy kitűnően megalkotott alakról azt, 

mintha ismerősünk volna. Úgy üdvözöljük, mint egy rég nem látott ismerőst, akivel teljes lelki 
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közösségben éltünk.”309 Babits kijelentése, mely szerint „...a szellem jelenségeit nem lehet az 

anyagi jelenségek analógiájával magyarázni”,310 a belső lelki élet és a természet valóságának 

fogalmát örök ellentétként determinálja. Valójában azonban nem ez a helyzet, szellem-anyag 

definíciója a taine-i elmélet kritikája, és így az egyediség védelmét szolgálja. Taine 

elméletéből hiányolja az egyéniség vizsgálatát, és ezzel nemcsak az irodalom egyediségét 

védelmezi, hanem a valóságnak belső determináltságát is, amely nem áll szemben a valóság 

természet-adta külsődleges jellegével, hanem azt kiegészítve az élményközpontú 

irodalommagyarázat kritikájának tekinthető. Annak ellenére, hogy irodalmi 

alkotásmódszertanában az élmény szerepét hangsúlyozza, elutasítja az irodalmi művek 

élmények felől történő magyarázatát. Egyik legjobb ellenpéldája, hogy ha ezt elfogadnánk, 

akkor a legnagyobb élményű korok lennének irodalmi szempontból a legtermékenyebbek, 

például a világháború időszaka, ami az irodalmi terméketlenség időszaka: „Sem az egyéni, 

sem a kollektív élmény nem lehet magyarázója az irodalmi alkotásnak. Ha ez így volna, akkor 

lennének a legproduktívebb korok, amelyekben az élmények legnagyobbak.(Például a mostani 

világháború v. általában a háborúk ideje.)”311 

Holisztikus értelmezési stratégiája végletesen ellentétesnek tűnő - illetve más kontextusban 

valóban ellentétes - fogalmakat egységként kezel, amely egység egyben a világ egységének 

érzése is: „A modern költészet, amint általában a modern szellem, több összefüggést érez a 

dolgok között. A különbség: a régi világnézetnek a világ dolgai különállóknak jelentek meg, 

összefüggést köztük nem látott: amennyiben összefüggést akart nézni, a dolgok mögé nézve, 

ott kereste azokat, ott kereste az isteneket, kik ezt létrehozták. Ez a lélek nem érezte a világ 

nagy egységét, melyet igenis érez a modern lélek. Minden tünemény természetesnek tűnik fel: 

érzi a lélek, hogy semmi sem áll külön.”312  

Babitsnál ez költészeti elvvé válik. A lélek belső élete és a természet valósága olyannyira nem 

ellentétei egymásnak, hogy e fogalmaktól külön kezeli a világba való inadaptáltság fogalmát, 

amelynek csak egyetlen esete képvisel pozitív értéket irodalmi szempontból, és ez a zseni 

alakja: „...az irodalmi zseni lényege...egy morális erőfeszítés: akarat. Ez az önmagunk 

feldolgozása, ez lehet egy állandó lelki tendencia, mely folyton arra hajtja az írót: mindazt, 

amit átélt, időnként mintegy összegyűjtse. Lehet az is, hogy valaki csak egyszer életében képes 

erre az erőfeszítésre. A nagy zseninél ez egy állandó törekvés, de mint lelkiállapot ott sem 
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állandó.”313 Azok a nem zsenik azonban, akik inadaptáltak, nemcsak passzívan, tehetetlenül 

vannak valahogy kívül a világon, hanem ez a passzivitásuk az aktivitás olyan hiánya, 

amelynek eredménye a világ egységként való meglátásának lehetetlensége. Ez irodalmon 

kívüli állapot Babitsnál, amely az akarat hiányánál fogva az önigenlés hiánya is egyben, és 

egyszerű kívülállóságot jelent: „...ha elfogadjuk Baldensperger inadaptációját 

segédeszköznek, nem fogadhatjuk el azt a túlzott következtetését, mely szerint ez az 

inadaptáció szükséges az írói egyéniség létrehozatalára...” 314 Az irodalmiatlan állapot másik 

esete az az írói habitus, amely a hazugságon alapul, és önpozícionálás aktusát feltételezi. Az 

író így az írói hazugság esetét valósítja meg, vagyis az én írói mivoltában követi el ezt a 

hazugságot, és ez irodalmi kontextusba helyezi a hazugság fogalmát. Ez a morális kategóriák 

irodalmi használatának legjobb példája Babitsnál, és az etika filozófiai résztudományának 

irodalmi használatát tekintve annak diszciplináris kitüntetettségére világít rá, azaz etikai 

irodalomelmélet nyomait teszi egyértelművé. A hazug író hazugsága elsősorban önmaga felé 

irányul és az önmagához való hűtlenséget jelenti. E hűtlenség lényege, hogy az író erkölcsi 

emlékezete által alakított élményektől függetlenítve magát olyan elvi lehetőségeket részesít 

előnyben, amelyek végtelenül idegenek tőle. A hűség-hűtlenség fogalmai formai 

meghatározottságot kapnak, és az írói etika formai feltételévé válnak. A hazug író élménytől 

való függetlenedése önmagától való távolodást jelent, és egyben lélektani eseménynek is kell 

tekintenünk. Hatásaiban túlmutat az irodalmi kereteken. Az írói hazugságot Babits 

szabadságként definiálja: „Az írónak hazugsága: az a szabadság, hogy nem köteles az 

élményekhez ragaszkodni, tulajdonképpen eszköze annak, hogy igazat mondjon, más 

igazságot, új igazságot!”315 Ez valójában azonban nem szabadság, hanem kirekesztő lépés, 

mert az írói egyéniség szelekciós készségének önkéntelenségét számolja fel, és így kikerül az 

irodalmi érvényesség szférájából.  

Mindez túlmutat a racionalitáson, és az irodalom eredetének öntudatlan voltát hangsúlyozza: 

„Az a költő, ki először fedez fel egy eszközt, mely a lélekben öntudatlanul szunnyadó 

kifejezésére szolgál, először csak dadog, mert az eszköz a lélektartalmat még nem szívta 

magába. Később fejlődik, amint az eszközök mélyebb és mélyebb lélektartalommal 

telítődnek.”316 A tudattalan a tudatosodási folyamat határain túli területet jelenti, és annak 

viszonylatában definiálódik, ezért másodlagos fogalomnak tekinthető. Ennyiben a gondolat 
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pusztán lélektani lényege diszciplináris eszköz.317 Babitsnál azonban az írói hazugsággal 

szemben pozícionálódik a lélek igazsága az irodalom morális feltételeként. A lélek igazsága a 

múlthoz való hűség, az erkölcsi emlékezet alkotásmódszertani érvényének evidenciaként való 

kezelése. Míg az írói hazugság egy tudatos választás morális eredményeként létrejött írói 

állapot, addig a lélek igazsága a tudattalan szférájában keletkezik. Módszertani szempontból 

ez a tudattalan fogalompárja.  

A lélek igazság-lehetősége tehát nem olyan racionális alapú elméleti lépés, mint az írói 

hazugság tudatos és racionális választása. A racionalizmus túlzott térhódítását Babits irodalmi 

téren veszélyesnek tekinti: „A mű mély belső egysége nem függ mindig a logikai egységtől. 

Azért akik a külső logikai összefüggésből indulnak ki, abba a veszélybe kerülnek, hogy kitűnő 

műveket hibáztatni fognak.”,318 mérsékelt formában hasznosnak tartja: „Ez [a logikai szál] 

csak szekunder dolog, sokszor egészen mellékes.”319 A racionalizmus másodlagos 

fogalomként való kezelése során az nem-racionális alapú elméletben, illetve annak 

viszonyában határozódik meg. Így működve a racionalizmus módszere eszmei kontrasztok - 

sőt, többszörös kontrasztok - láthatóvá tételét szolgálja, és distinkciós elvként működve 

filozófiai relevanciával bír. A többszörös kontraszt Zalaitól kölcsönzött fogalma az értelem 

számára logikai összefüggéseiben tárja fel az élmények tartalmát. Ez azonban irodalmi 

szempontból, illetve költészeti elvi szerepét tekintve Babitsnál másodlagos. A logikai 

érvényesség külső érvényesség marad, amelynek összefűző ereje a belső lelki egység 

természetétől való különbözősége okán másodlagos, sőt, Babits szavaival élve sokszor 

mellékes.320 Ennek eredménye a logika kifejezés irodalomtól való idegensége, amelyet a 

szimbólum fogalmával hangsúlyoz: „Azok az eszközök, melyeket a költő szimbólumeszközökül 

felhasznál: a világ elemei, képek. A képeket pedig szavak fejezik ki. Egy-egy szimbólumelem 

gyakran egy-egy szóval jelölhető, de sokszor csak a szavak bizonyos mennyiségével 

rekonstruálható. Például egy emberi karakter leírásához sokszor egy egész jellemrajz kell.”321 

A szimbólum ezért szintén másodlagos fogalom, amely a nyelv és gondolkodás egységének 

olyan dimenzióját tárja fel, amelynek nyelvi artikulációja egyrészt az irodalmiság 

eszközfeltételeként jelenik meg, másrészt hangulati asszociációkat teremt.322 A nyelv és 

                                                 
317 A tudattalan lélektani szerepével Babits csak irodalomelméleti szempontból foglalkozik, ez a fogalomnak 
pusztán redukciós vizsgálatát igazolja irodalmilag.  
318 Babits, Im 
319 Uo 
320 Uo 
321 Uo 
322Az eszköznek tekintett szimbólum ilyen lehetősége felveti Babits elmélete irodalmi eszköztárának 
hierarchikus elrendezési lehetőségét, amennyiben az irodalmi eszközök szintjén történő belső, konstellációs 
lehetőségek gondolati következményei nem kerülnek ellentétbe az elmélet elveivel.  
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gondolkodás egységének így olyan érzelmi-hangulati következményeit állítja, amely, ha nem 

lenne nosztalgikus, az irodalmi lehetőségek szabadelvű megnyilvánulásainak babitsi 

dekadenciáját eredményezné.  

Számára azonban ezek a hangulati asszociációk régi hangulatok megnyilvánulásai, 

amelyek lelki tartalmuknál fogva az én számára irodalmi érdekeket hordoznak. Az én 

önreflexiós tevékenysége így kizárólag irodalmi jelenség: „az író a nagy magányos! Itt a 

világ közönséges érzései (a praktikus társadalmi élet) állandóan küzdenek azzal a másik 

ösztönnel, mely önmaga egyéniségének kifejezésére hajtja.” 323 Ezzel jelentősen korlátozza az 

én lelki tevékenységének társadalmi következmény-lehetőségeit, és ez alapján az én fogalom 

használatát önkényesnek tekinthetnénk. Ezt azonban kivédi azzal, hogy az irodalmat a 

társadalmi alkotásfolyamat releváns tényezőjének tekinti. Az írót így az új-régi 

vonatkozásában határozza meg: az író új ember a régi társadalomban. Érzése a társadalomé, 

és ezért felelőssége társadalmi felelősség. Ez a definíció úgy csempészi vissza az elméletbe a 

korábban módszertanilag kizárt kollektív szempontot, hogy annak csak irodalmi 

hatáslehetőségeit tekinti érvényesnek. Ez a kollektivitást megengedő magatartás nem az 

irodalmi módszer diszciplináris kiterjesztése. Az irodalom társadalmi következményeinek 

kollektív érdekeit lényegileg különbözőnek tekinti az alkotás folyamatától.  

A társadalmi elvek irodalom-meghatározó szerepét továbbra sem engedi, és az irodalom-

politika egyetlen viszony-lehetőségét abban látja, ha a politika követi az irodalmat: „Az 

irodalmi forradalom sokszor oka lesz a politikainak.” 324 Vagy: „...nem a háború alakította át 

az irodalmat, ellenben láttuk: az irodalmi változás megelőzte a politikai változást.”325  

A kollektivitás fogalma másodlagos kulcsfogalom, általa a társadalmiság alapvető 

követelményeinek tesz eleget az irodalom hatáslehetőségeinek kiterjesztésével, ám annak 

minden megnyilatkozási formájában feltételként tekint az irodalom egyéni szempontjainak 

elsődleges érvényesülésére, különösen, ami a szellemtudomány új módszerét illeti: „De hát a 

szellemtörténészt nem annyira az irodalom izgatja, mint inkább az irodalmi élet, az irodalmi 

tudat: mozgalmak, közönség, közvélemény, s az írónál szinte jobban a szerkesztő; minden, ami 

a kollektív irodalmi erőket és szellemet tükrözi. Csakhogy ez a kollektív szellem különböző 

egyének gyakran ellentmondó tendenciáinak eredője.” 326 

                                                 
323 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
324 Uo 
325 Uo 
326 Babits Mihály: Szellemtörténet 6. Nyugat, 1931/18. 
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Ugyanakkor a lélek végtelen lehetőségének közegeként is értelmezi a kollektivitás 

fogalmát: ”...az irodalom az ember legbensőbb kollektív idegéletének vehikuluma... Az 

irodalom akkor annak a közegnek a tudománya, amelyben az emberiség kollektív lelki élete a 

legmélyebben lefolyik. Másként nem hatolhatunk a lelki élet legmélyére, csak ezzel az egy 

médiummal: az irodalommal, hogy nézhető és látható legyen.”327 A kollektivitásnak ez a 

kétirányú használata fogalmi következetlenség, amely ezen túl az elmélet más olvasati 

lehetőségének újabb jele. Ezzel a kollektív tudattalan jungi fogalmát sejti meg, amely az én 

fogalmát a freudi eredményeken túl differenciálja. A nem individuálisan szerzett 

tulajdonságaink (az ösztönök) megismerése az individuációs folyamat szempontjából 

jelentősek. Ennek a lélektani lépésnek irodalmi módszerét dolgozza ki, amelyhez a sejtésen 

túl a tudattalan filozófiai vizsgálatának eredményei is hozzásegítették.328  

 Jellegzetes stíluseleme az irónia, amely az esszék rejtett rétegében fedezhető fel, és 

gondolati játéklehetőségeknek enged teret. Babits nem törekedett ennek explicitté tételére, 

sem elméleti igazolására, ezért ezt a stíluselemet másodlagos fogalomként tárgyalom.  

Vida Gergely nagy jelentőséget tulajdonít a fiatal Babits ironikus stílusának, amelynek 

vizsgálatával műveinek rejtett jelentésrétegei fedhetők fel, nem utolsó sorban az ironikus 

stílushoz tartozó játékosság.329 A korai esszékben gondolati asszociációs láncok fedezhetők 

fel, amelyek a problémalátásnak szabad reflektálási lehetőségeket engednek, és amelyek az 

írásokat gondolati kötöttségük ellenére könnyeddé teszik. A játékosság így leginkább az 

írások művészi értékét emeli. Móricz Zsigmond is meglátta ezt, amikor Babits művészi 

játékban való megnyilatkozását méltatta, amely „boldog rétek üdítő filozófiájára vezeti az 

olvasót”.330  

Gál István azt hangsúlyozza, hogy nem beszélhetünk műfaji periódusok elhatárolásáról, nincs 

külön költői, prózaírói és esszéírói korszaka.331 Ez nem jelenti azt, hogy a műfajok egyes 

korszakokhoz kötött vizsgálata ne lenne lehetséges. A határozott műfaji-korszak elkülönítés 

ellen Gál azzal érvel, hogy Babitsnál minden mindennel összefügg, például esszék 

mellékmondatai a nagyversekben folytatódnak. Az Ezüstkor kötetében Gál az esszé etizáló 

szerepét és a gondtalan békeévek játékfilozófiáját a háborúval elmúlni látja. Ez Babits 

                                                 
327 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
328 Schopenhauer, Hartmann és Nietzsche ez irányú filozófiai vizsgálódásai után lép színre Freud, hogy az orvosi 
lélektanon belül a tudattalan (vagy inkább a tudatalatti) pszihológiai fogalmát kidolgozza.  
329 Ehhez Ld: Szókratész alibije. A játék trópusai és szubjektuma(i) a Játékfilozófiában, In: Vida Gergely: Babits-
olvasatok – Játék, konvenció és trópus a fiatal Babitsnál, Kalligram, Pozsony, 2009. 128-144. 
330 Móricz Zsigmond: Babits Mihály, Nyugat, 1924/7. 
331 „Babits életében és munkásságában korántsem választhatók és határolhatók el a költői, szépprózai és 
esszéírói periódusok. Minden mindennel összefügg...” Gál István: Babits új esszéi, Apollo VII. 1938. 189. 
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bölcseletét ismerve önellentmondásos, hiszen a Játékfilozófia etikai és esztétikai magatartása 

intellektuális megalapozást jelent, amely később Bergson etikájával való szakításra készteti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 2. 3. Harmadlagos fogalmak 
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Babits elméleti műveiben megjelenő harmadlagos fogalmaknak is kettős funkciója 

van, éppen úgy, ahogy a másodlagos fogalmak az elsődleges fogalmakhoz való viszonyukban 

azokra reflektálnak. A fogalmak legtöbbször a tágabb kulturális összefüggések megvilágítását 

szolgálják, máskor pedig korábban már használt fogalmak reflexiójaként jelennek meg. 

Tágabb összefüggéseket világít meg a kultúra és a hozzá kapcsolódó humanizmus 

fogalmával. Ez utóbbinak elméletére tett közvetlen hatása kevéssé jelentős. A kultúra 

fogalmához kapcsoltan azonban a lelkiség irodalmi hagyományban betöltött szerepét 

hangsúlyozza. Ezt a két fogalmat egymással magyarázza.  

A humanizmus és korunk(1937)332 kései írás, fogalommagyarázata azonban a korai 

irodalomelmélet gondolati folytatása. Ebben olyan szöveghelyet találunk, amelynek 

irodalommagyarázata kivételesen a moralitás fogalmi lehetőségein kívül történik, és csak a 

kultúra fogalmának a humanizmus viszonyában történő meghatározása után tér vissza a 

moralitás elméleti keretei közé. Amikor a humanizmus emberiességét a történetiséggel 

ellentétben határozza meg, a következőt írja: „...ez eredetileg éppoly kevéssé vonatkozik 

valami emberies, azaz egzaktság nélküli tudományra, mint morális emberiességre. Egészen 

másfajta emberiességről van itt szó: kulturális emberiességről, amit egy tág körű és nemesen 

hagyományos irodalmi műveltség alakít ki a lélekben. Műveltség, mely az értelmet és érzelmet 

egyformán iskolázza, nem vet meg semmi emberit, nem mond le semmi megszerzettről vagy 

megszerezhetőről, s az átöröklött belső élményekkel egyre gazdagabban, azokat egyre bővítve, 

halad az emberi szellemnek mind nagyobb bonyolultsága és teljessége felé.”333  

Ennek a teljességnek irodalmi hagyományából épül fel a humanizmus fogalma, amely 

hordozza a hagyomány fogalmát is: „A „humanizmus” szóban azóta is a szellemi hagyomány 

nosztalgiája kísért. A kultúra önfenntartási ösztöne.”334 A humanista ebben a kulturális 

szerepben kapja meg morális meghatározottságát: „ A legveszélyeztetettebb pontot őrzi ő, s 

kulturális embersége mindinkább azonosul a morális emberséggel.”335 

                                                 
332 Babits Mihály: A humanizmus és korunk, Apollo, VI. 1937. 1-5. Ill. Gál István: Babits Mihály – 
Tanulmányok, szövegközlések, széljegyzetek, Argumentum Kiadó, OSZK, 2003. 25-28. (Az idézeteknél ez 
utóbbi kiadásra hivatkozom.) 
333 Im 25. 
334 Im 26. 
335 Im 28. 
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„Az európai irodalom nem Európában született; de az európai kultúra ebből az irodalomból 

született. Ez a kultúra - ellentétben a keleti és egzotikus kultúrákkal - az egyéniség hatalmán 

alapul. Nagy teljesítményei egyének teljesítményei, akik gyakran idő és tér távolságain át 

egymásra hatva és egymást erősítve lázadtak a közszellem ellen. Lázadásuk a közszellemet 

folyton kiemelte önmagából; s így lett az európai kultúra haladó és változó folyamat, melynek 

valóságos élettörténete van, belső dráma, lelki válságokkal.”336 Ez a definíció megegyezik 

Babits irodalom-meghatározásával. Kultúra-fogalmának egyéniségközpontúsága az 

irodalomé, így a fogalom pontos definícióját ebben a vonatkozásban nem adja meg, helyette 

azt az irodalom jelentésébe vonja. 

A kultúra fogalmának harmadlagos volta már eredetét tekintve is viszonylagos nemcsak 

Babitsnál, hanem az egész Nyugat értelmezési rendszerében. Az az intellektuális esemény, 

amely során az irodalmi változás kulturális változást eredményez, nemcsak kauzalitását 

tekintve elsődleges az irodalom számára, de kulturális felelősségét tekintve is.337  

Ez a felelősség jellemzi Babits irodalmi habitusát. Individuális irodalomértelmezésének van 

egy hatásában a társadalmiságot feltételező karaktere, amely az irodalom kollektív 

érvényesülési lehetőségét annak kulturális megjelenésében látja.338 Kulcsár Szabó a Nyugat 

kulturális karakterét abban látja, hogy a kulturalitást humán szellemi tényezőként teszi 

hozzáférhetővé. Babits kultúra-genezisének egyik feltétele a hagyomány és az új jelenségek 

kooperációs lehetősége.339 E kettősség dialektikája olyan mozgástérben jelentkezik, amelyet a 

humanizmus az ember kultúrában betöltött elsődleges szerepének eszméjével képvisel. 

Babitsnál a humanizmus szintén így kapcsolódik a kultúrához, az irodalmi műveltség 

metodológiai eredményességeként.  

A kultúra tehát még társadalmi megjelenésében is az egyénhez köthető. Kulcsár Szabó 

hangsúlyozza ennek a humanizmusnak nem morális karakterét.340 Tartalmában ez az irodalom 

társadalmi lehetőség-feltételeként jelenik meg. Közvetetten azonban mindenképp moralitást 

feltételez, hiszen a kultúra hagyomány-jellegének társadalmi érvényesülési lehetősége az a 

múlthoz való hűség, amely minden irodalmiság feltételeként erkölcsileg determinált. Így 

számára a kulturalitás megjelenése irodalom függvénye. Ez hierarchiát teremt kultúra és 

                                                 
336 Babits Mihály: Az európai irodalom története, http://mek.oszk.hu/06300/06304/06304.htm letöltés dátuma: 
2014. augusztus 20. 
337 Ehhez ld: Kulcsár Szabó Ernő: A Nyugat kultúrafogalma és kulturális orientációja, Alföld, 2009/február 
http://www.alfoldfolyoirat.hu/node/167, Letöltés dátuma: 2014. május 2. 
338 Kulcsár Szabó szerint a Nyugat nem tud erről az individualizációs kultúraértelmezésről.  
339 „Babits számára a hagyomány elvi megelőzhetetlensége viszont azt jelenti, hogy nélküle a mindenkori jelen 
még az önmegértés elemi lehetőségétől is meg van fosztva.” Kulcsár Szabó, Im.  
340 Itt Kulcsár Szabó a következő Babits-szöveghelyre hivatkozik: Babits Mihály: Esszék, tanulmányok II. 536.  
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irodalom között. Kulcsár Szabó is említi ezt, amikor felhívja a figyelmet a hagyomány elvi 

megelőzhetetlenségére.341  

Ehhez szorosan kapcsolódik a klasszicizmus Babits által értelmezett, szintén 

harmadlagos fogalma, amely az irodalomnak ebből a kulturális hatáslehetőségéből ered.  

A klasszicizmus és az ehhez köthető teljességhez való visszatérés fogalma elvi 

következmények, amelyek Babits hagyomány fogalmából és annak múltértelmezéséből 

közvetlenül adódnak. Ennek elvi feltétele az individuális szférának prózában való prioritása, 

amely az egyén és közösség nem szerves egész voltát előfeltételezi. Babits klasszicizmus-

kezelése teljességigényre utal. Ez jóval több puszta intellektuális vágynál, és művészi 

alkotókészségéből ered: „...klasszicizmus: azaz teljesség!”342 Ez irodalomelmélete 

szisztematikus hatása és egyben rendszere belső teljessége. Egy  teljesség-szándékból elméleti 

úton eljutott egy hatás-teljességlehetőséghez, és e fogalom ilyen kettős használatában, 

különösen a második jelentésének értelmében kezelhető harmadlagos fogalomként.  

A teljesség szándéka lelkiállapotra irányul, a teljesség lelki lehetősége így 

irodalomelméletének lélektani következménye is. Ez a lelkiállapot az irodalmon túlmutatva 

egy személyes nyugalomnak az egyén szintjén jelentkező ígérete: „A lelkiséget a maga 

elemezhetetlenségében, oszthatatlan feszültségében és mélységében látni s nem többé testi és 

téri analógiák szerint: olya feladat, melyet a filozófia talán hiába tűz a tudomány elébe; de a 

költészetnek meg kell tudnia oldani.”343  

Az egyéniségnek ez a teljességgel kapcsolatban való megjelenése belső lelki tartalom, amely 

így már nem csak irodalmi érdekeket szolgál.  

Az a lelki tartalom, amelynek expressziója a babitsi irodalomelmét alkotásmódszertani 

csúcspontja, módszerében kiteljesedve a teljességet biztosítja a lélek számára: „Az irodalmi 

műnek mint lelki tartalomnak egységesnek kell lennie. Mivel teremtheti ezt meg az író? Olyan 

a válaszunk, mint a szavaknál; az egység elve csak a lélekből kinőtt erő lehet, s amit 

kompozíciónak nevezünk, az a lelki elemek zenei egységgé összefolyt ritmusa. E ritmus 

szabályozza, hogyan illeszkedjenek az elemek egymáshoz. Ezen illeszkedést nem logikai szál 

fűzi össze, vagy legalábbis az nem fontos a lelki ritmussal szemben. A logikai szál, mely az 

értelem számára külsőleg összefűz, csak később jön.”344 Így a lelki tartalom fogalma is kettős, 

és harmadlagosan ebben az irodalmi hatásban való megjelenésében vizsgálható.  

                                                 
341 Kulcsár Szabó, Im 
342 Babits Mihály: Új klasszicizmus felé, Nyugat, 1925/18. 
343 Uo 
344 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
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Babits objektivitás fogalmának jelentéslehetőségei is ebből az egyéniség 

determinációból alakulnak, és ezért nem engednek meg olyan szélsőséget, mint amilyennek 

lehetőségét a naturalizmusban ő maga is látott. A teljes objektiválás eredményeképp a 

naturalista irodalom az objektivitás olyan megőrzésére törekszik, amely minden szubjektív 

elemet kizár vagy kizárni igyekszik az irodalomból. Ennek problematizálásával a 

máskülönben igen sokra tartott és méltatott Thienemann-féle irodalomtudományos törekvés 

szociológiai jellegét is elutasítja: „Szubjektív és egyéni: nem sok-e ez? Nincs-e itt valami 

disszonancia a szók és az ajkak között? Szubjektív és egyéni nagyon közel vannak az 

önkényeshez; s a tudomány csak mégsem lehet bevallottan önkényes?...Nem szabadítja-e föl e 

módszer egészen szokatlan mértékben a tudós szubjektivitását? Nem implikál-e filozofikus 

hipotéziseket? Nem csábít-e fontos dolgok elhanyagolására s jelentéktelenek 

túlhangsúlyozására?”345 Az ebből következő objektivitásnak ismeretelméleti keretek közé 

szorítása a fogalomnak nemcsak kizárólagosan episztemológiai használatát jelenti, hanem a 

kiiktatni kívánt szubjektív elemeket egyben irracionalitásnak tekintve a racionalitás elsőségét 

kívánja visszaállítani az irodalomban. A racionalizmus így egyszerre jelent tudományos 

kritériumot és az önkénnyel ellentétes fogalmiságot. Ez a racionalizmus fogalmának 

inkonzisztens használata, amellyel nem tud elszámolni, és amely episztemológiai jellegét 

tekintve mégis jelentős. Ugyanez az inkonzisztencia jelentkezik abban a gondolatban, 

amelyben ész szerepe szellemi és társadalmi túlhangsúlyozásának veszélyeire az 

antiintellektualizmustól való félelmében felhívja a figyelmet. A racionalizmus irodalmi 

térhódítását a humanizmusnak tulajdonítja: „A humanizmus nem kedvezett a költészetnek. Az 

utánzásnak kedvezett, a tanulmánynak, a racionálizmusnak.”346  

Ugyanakkor Schopenhauer akaratfilozófiájából, amelyre irodalomelméletének alkotói 

tudatosságát alapozza, éppen azt a racionális elemet hiányolja, amelyet ő maga sem tud teljes 

bizonyossággal irodalmilag igazolni: „Schopenhauer úgy találja, hogy ez a legbensőbb lényeg 

az akarat. Magunk, lényünk legmélyében...akarat vagyunk. S ha egyszer ezt megismertük, 

könnyű átlátnunk, hogy minden a világon, még a természet, maga az anyag is, csak az akarat 

objektivációja. A fizika és a biológia törvényeit egyformán meg lehet evvel magyarázni; az 

áthathatatlanságot úgy, mint a csírázást. A világ lényege nem ésszerű princípium, hanem vak 

akarat, ellenállás és küzdelem, kikerülhetetlen törvények szerint. A gondolatmenet 

                                                 
345 Babits Mihály: Szellemtörténet 7. Nyugat 1931/18. 
346 Babits Mihály: Az európai irodalom története http://mek.oszk.hu/06300/06304/06304.htm letöltés dátuma: 
2014. augusztus 20. 
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kifogástalan. S mégis érezni az érzelmi mellékízt. Ez a bölcselet irracionális...”347 A ráció 

szellemi eredményeire szüksége van Babitsnak a líra megújításához.  

Madách megértés-központúságában ezt a rációt üdvözli: „Madách is ez időben küzdött 

a Semmivel, most írta nagy fausti költeményét, Az ember tragédiájá-t. Ez szinte maga is 

filozófia. A világtörténelem drámába fogva! Az emberiség múltja és jövője egy óriási 

szintézisben! Mondják, költészetben a forma a fontos, a gondolat csak olyan, mint a homok, 

amit a léghajó visz. Valami az alacsony földből, ahonnan érkezett: mennél kevesebbet cipel 

belőle, annál jobb. Madáchnál azonban tagadhatatlanul az "eszmei tartalom" a röpítő lényeg. 

Madách a formai puritánság klasszikusa. Ősei protestánsok voltak, s költeménye a puritán 

templomra emlékeztet, nemes formákkal, de minden dísz nélkül. Szigorú kompozíciójában a 

mondanivaló majdnem meztelenül jut érvényre. Még a hasonlatok is mintha csupán a 

megértést szolgálnák, akár valami tanulmányban. Mindenütt felségesen racionálisztikus.”348 

A megismerő racionalizmus olyan fogalmi distinkciók lehetőségét nyújtja, amelyek filozófiai 

típusú megismerést biztosítanak. Jó példa erre a Zalaitól kölcsönzött kontraszt fogalom, 

amelynek segítségével a kevert dolgok fogalmát is használja. Ez a megismerés tudatos 

szintjének átlátását biztosítja. És amennyiben a megismerés tudatos szinten történik, annyiban 

a racionalizmus módszere elegendő a megismeréshez. 

 Babitsnál azonban a tudatos szinten történő megismerésnek van olyan aspektusa is, 

amely a racionalizmusból következik ugyan, ám maga nem racionális. Ez a lelkiismeret, 

amelynek ontológiai státusza megegyezik a gondolkodás ontológiai státuszával. Ez a 

tudatosság a racionalizmus tekintetében fogalomzavarnak tűnik. Irodalomelméletében az 

előbbi lehetőségnek van létjogosultsága, annak ellenére, hogy a lelkiismeret forrását a 

gondolkodáséval azonosnak tekinteni legalábbis lélektanilag nem igazolható. Babits.  

Az egyes fogalmak használata, ha a fogalom eredeti jelentésétől különbözik is, az elméleten 

belül következetes. A tudatosságon és racionalizmuson túli szellemi szférát következőképp 

hangsúlyozza: „Az irodalom szerepe nem tisztán esztétikai, az irodalom a mélyebb szellemi 

élet egy csatornája, amely nem tisztán gondolati, hanem az emberi lélek teljességét fejezi 

ki.” 349 A lelkiismeret mint tudatos állapot tudatosságához kapcsolódó tulajdonság, nem a 

racionalitás és irracionalitás fogalmi összemosásából ered, hanem az én egyes 

lélekállapotainak erkölcsi meghatározottságának evidenciájából. Amikor ugyanis a 

lelkiismeretet a gondolkodás szellemi alapjára helyezi, ezt egy implicit erkölcsi érv 

                                                 
347 Uo 
348 Im 
349 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
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használatával teszi. „Ahol a gondolkodás, ott lakik a lelkiismeret is.”350 Ez az intellektuális 

korszakítélet az írástudók történeti szerepének kiemelése mellett az egyéni felelősség erkölcsi 

követelményére utal. A társadalmi jelenségek vizsgálatának legmélyebb rétege során történeti 

szempont helyett egyéni vizsgálati módszert alkalmaz. Ez célját tekintve elsősorban irodalmi, 

vizsgálati késztetését és személyes, a fiatal babitsi intellektusból kiinduló eredetét tekintve 

erkölcsi. A történetiség mint módszer, bár kollektív szempontok korlátozott alkalmazásával a 

társadalmilag hasznos és releváns eredményeket hozhat, ezek az eredmények azonban 

individuális-etikai irodalomelmélete számára irrelevánsak maradnak: „ A mi tudományunk 

nem történeti tudomány...”351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
350 Babits Mihály: Az írástudók árulása, Nyugat, 1928/18. 
351 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
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III. Szaktudományosság - Tudományközi kutatás kísérlete 

 

 

III.1. Etika és esztétika 

 

 

 

 

Babits etikáját és esztétikáját együtt tárgyalom, de elkülönített elemzésük sem lenne 

önkényes, hiszen míg etikája katolikus hitében és filozófiatörténeti olvasmányélményeiben352 

gyökerezve irodalomelméletének alapját adja, addig az esztétika szerepét irodalmi célokban, 

alkalmazottan határozza meg. Az ok, amiért mégis most együtt tárgyalom őket, a fiatal költő 

elméleti munkáinak konzekvenciáiban való egymásrautaltságuk. Elméleti munkáinak 

esztétikai elemei, és esztétikai igényű megfontolásai nem az irodalmi esztétika lényegét 

célozzák: „Az irodalom szerepe nem tisztán esztétikai, az irodalom a mélyebb szellemi élet 

egy csatornája, amely nem tisztán gondolati, hanem az emberi lélek teljességét fejezi ki.”353 

Az irodalmi alkotás befogadásának irányítása nem jelenik meg a módszertani elvek között. 

Babits foglalkozik az olvasói élménnyel mint irodalomelméleti kérdéssel, sőt, a 

hermeneutikához közel álló gondolatokat fogalmaz meg, amikor az olvasót irodalmilag 

jelentősnek tekinti.354 Ezeknek azonban az irodalmi alkotásfolyamatban nincs jelentőségük. 

Az alkotás maga nem irodalmi élmény, hanem a lélek élményeinek gondolati feldolgozása 

után a személyiség egyediségét biztosító konstellációban megjelenő folyamat. 

Közel áll hozzá Arisztotelész utánzás-elvű esztétikája, amelynek lényege, hogy a művészeti 

alkotás szerzője jellemét tükrözze :„A költészet viszont a jellegbeli sajátságoknak megfelelően 

ketté vált: az emelkedettebb szellemek szép tetteket utánoztak, vagyis az ilyen emberekéit, a 

közönségesebbek meg a silányakéit…” 355  

Babits ezzel kapcsolatban továbbá így fogalmaz: ”Az irodalom szerepe társadalmi is, nem 

tisztán esztétikai. Az író célja is ritkán esztétikai cél tisztán. Célja önmagát kifejezni, s hogy ez 
                                                 
352 Platón, Ágoston, Kant és Bergson munkái tartoznak ide elsősorban. 
353 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63. Letöltés dátuma: 
2014. augusztus 22. 
354 Hansági Ágnes: Élmény és identitás. Dilthey élmény-kategóriája Babits irodalomelméleti előadásaiban – In: 
Uő: Az ixión-szindróma. Identitás és kánon a romantikában és a modernségben. Ráció Kiadó, Bp., 2006. 173. 
355 Arisztotelész: Poétika, 48b25. Ritoók Zsigmond ford. 
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műalkotás, az legtöbbször igaz, de nem lényeges. A szépirodalom egy része sem tekinthető 

tisztán esztétikai célnak, legfeljebb az eszközök olyanok, melyek az esztétikai normáknak 

megfelelnek.”356  

A szépség erkölcsi közömbösségének felismerése a görögség művészetelméletének egyik 

nóvuma; ebben már nem követi Arisztotelészt, mert inkább Platónnak a jótól nem elkülönített 

szépségfogalmához hasonló alapot teremt az irodalmi szépnek. A szépség fogalmát igen 

ritkán használja, és nem tekinti irodalmi szakkifejezésnek.357: ”Az író célja lehet a szépség 

kifejezése, ha az az író lelkéből kiérlelt szép. De az ő célja nem mindig a szép jegyében 

áll.” 358 Személyétől, karakterétől idegen volt az öncélú szépségvonzás. Az irodalmi alkotás 

értékkonstituáló követelménye nála olyan erkölcsiség, amely az emlékezetben, az írónak a 

múltat jelennel való összekötése által valósul meg. Ez a hitelesség a szakmaiság egyik írói 

feltétele. Az esztétikának tehát nemcsak, hogy másodlagos szerep jut, hanem 

irodalomelméleti megjelenése kizárólag az elmélet etikai elveinek függvényében kap 

létjogosultságot.  

A szépség jelentéstartalmára mindazonáltal szüksége van, de a fogalom relativitása nélkül. 

Ezért az irodalmi szép szinonimájaként használja a harmónia-fogalmat: "Hiszek a 

harmóniában, melyre vágy a lélek, a szépségben, melyért kiáltoz az anyag.”359   

A harmóniára mint a valóság természetének megfelelő állapotra való törekvés olyan előzetes 

rendet feltételez, amely mind a világra, mind az emberi lélekre érvényes. A fogalom 

mikrokozmikus és makrokozmikus kiterjesztése, és ezek párhuzamos használata etikai 

érvényű jelentéskonstituáló kísérleteinek egyik legjobb példája. A harmónia fogalmából 

következő rend-igény a múlt és jelen egybecsengése, amely, ha az írói lélekben megvan, 

akkor az irodalmi alkotásmódszertan egyik belső követelményének eleget tett. Az erkölcsi 

emlékezet is e harmóniát szolgálja; az erkölcsiséget elmélete alapelemévé tette, és lélektani 

konnotációt adott neki, amikor az erkölcsi emlékezetet a lélek fejlődésétől tette függővé.  

A nem-erkölcsös író nem saját személyiségét fejezi ki, mert jelenében nem múltja tárul fel; 

hűtlen lett a múlthoz. A személyes múlt megtagadása nemcsak lélektani, hanem morális 

cselekedet is. Az igazság fogalma ehhez kapcsolódva nyeri el etikai tartalmát.  

                                                 
356 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
357 A szép fogalmának relativitását Babits már a Játékfilozófia (Mese a nagyvilágról) című korai, 1912-es 
munkájában is vallja: „...a szép teljességgel relatív fogalom.” In: Babits Mihály: Játékfilozófia (Mese a 
nagyvilágról 5.)  Nyugat, 1912.12. 
358 Babits, Im 
359 Babits Mihály: Örökkék ég a felhők mögött - vallomás helyett hitvallás, Nyugat, 1924/7. 
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A múlt felé való fordulás a tudattalan folyamatoknak külső feltételeként nem enged teljes 

szabadságot az alkotó én számára.  Ezzel és az én határtalanságának gondolatával a jungi 

kollektív tudattalan elméletét mintázza irodalmi szempontok szerint és irodalomelméleti 

céloknak megfelelően felépítve "a tudattalanból föltörő költészet a lélekről mindig igazat 

mond" - írja 1939-ben.360 Az igazmondásnak ez a személyiséghez kötött igénye nemcsak a 

művészeti erkölcsiség példája miatt jelentős, hanem azért is, mert ebből az igényből a 

hazugságot mint irodalmiatlant definiálhatjuk. Az a gondolat, hogy irodalmilag valaki nem 

lehet saját ellentéte, hanem csak saját magát tudja kinyilvánítani, illetve ennek 

irodalomelméleti követelménye egész poétikáját etikailag határozza meg, ugyanakkor hordoz 

egyfajta elitista361konnotációt. "A szellem röpte, mint a darvaké, V formájú, csak kevesen 

szállnak elől." - írja Könyvről könyvre című szövegében 1933-ban,362 Az európai irodalom 

története (1934) megjelenése előtti évben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
360 Babits Mihály: A magyar jellemről, In: Szekfű Gyula (szerk.): Mi a magyar? 1939. Illetve 
http://mek.oszk.hu/05000/05049/ Letöltés dátuma: 2014. szeptember 2.  
361 Nem könnyű Babitsnál meglátni a különbséget elitizmus és arisztokratizmus között, ez utóbbi fogalmat 
közvetve és következetlenül használja. Ez elmélete etikai alapjainak inkonzisztens eleme.  
362 Babits Mihály: Könyvről könyvre, Nyugat, 1933/3.  
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III. 1. 1. Az erkölcs mint hit-alap 

 

 

 

 Babits alkotásmódszertanában az erkölcsiséget érdemes minden vallásosságtól 

függetlenül is vizsgálni, nem lehet megfeledkezni ugyanakkor arról, hogy hite 

személyiségének alapeleme, amelytől sem művészetében, sem poétikájában nem szakadt el. 

Ez elsősorban nem vallási, hanem lélektani kérdés. Babits katolicizmusának költészeti 

relevanciáját megelőzi személyiségfejlődésének poétikai szervezőelve, amely az éntől a 

társadalom felé nyitáson keresztül visszavezeti őt az én metafizikai lehetőségeihez. 

Művészetében a kulturális értékek e szervezőelv mentén jelennek meg.  

Kései korszakának vallomásos beállítódása igazolja ezt, de vannak olyan korai szövegek is, 

amelyek hívő voltának jegyeit hordozzák. Ilyen például a Szimbólumok-ban a következő 

gondolat: "...minden vágyad az Isten szava benned/mutatva, hogy merre rendelte menned."363  

E szempont nyomán újrakonstituálható a hit és kételkedés dilemmája. Ez a dilemma 

azonban nem a választás dilemmája, hanem hívő személyiségének olyan folyamatosan 

fenntartott szellemi horizontja, amelyben a kételkedés filozófiai jellegéről nem tud lemondani. 

A személyiség racionális készségével ellentétes vágynak ez a metafizikai determináltsága a 

személyiségfejlődés költői biztatása, amely etikai pozíciót feltételez. Nem lépi át az 

örökérvényűnek tekintett etikai határokat. A morál a vallás kulturális közege mellett lelki 

szükségletként jelentkezik számára. Ennyiben is kanti marad, az erkölcsiség lelki szükséglete 

belső szükséglet. Vallásos lelkülete egyrészt e belső igény, másrészt az európai keresztény 

kulturális közeg eredménye. Ez az oka annak, hogy a tudni vágyás soha nem győzi le a jóra 

való törekvést. De mit is jelent számára jónak lenni? Elsősorban intellektuális 

harmóniakeresést. A harmóniavágy minden episztemológiai tudásigényen túlmutató 

dimenziója etikai. Ez szükségszerűség Babitsnál, és bár önmagában nem jelent vallásosságot, 

nagyrészt azzal együtt mozog, és minden fogalmi késztetést megelőző filozófiai 

élménykészségének metafizikai megalapozását adja. A hit metafizikai megismerési lehetősége 

a külsődleges vallásosságnál sokkal jobban foglalkoztatja. Ez görögség-nosztalgiájában is 

megmutatkozik, amely korántsem korlátozódik művészi- irodalmi forma-célok 

megalkotására. Az isten fogalom kultúrába ágyazottsága valamint minden társas és egyéni 

megnyilatkozásban megmutatkozó jelenléte számára a kétellyel szemben nyugalmat hozott. 

                                                 
363 Babits Mihály: Szimbólumok (stanzák) 1. Ne mondj le semmiről, Nyugat, 1910/20. 
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A hit a belső nyugalom lehetőség-feltételeként, a kétely mint intellektuális állapot és a 

gondolkodó ember szellemi kötelessége artikulálódik a szellemre valamint alkotásra gyakorolt 

hatásában.  

Egy olyan hitbéli megnyugvás lehetősége, amely eloszlatja a kételkedést, fel sem merül.  

A kételkedést nem a vallástalanság irányában képviseli, azaz kételkedő magatartása a 

filozófiai szkepticizmus talaján marad, nem terjed ki valláskritikai megfontolásokra. Az 

ellentétek feloldása hierarchiában nem valósulhat meg, sőt, az azok kiegyenlítésére tett 

folyamatos kísérletsorozat által is csak a lehetőséghez közelíthet. Hit és kétely közt 

egyensúlyozik, miközben egyiket sem akarja kizárólagosan birtokolni a másik kiiktatása vagy 

eltávolítása által. Ez nemcsak intellektuális álláspontja, hanem a költői én intellektuális 

szituálása is, amennyiben az alkotás erkölcsi és/vagy irodalmi feltételei közé sorolható.  

De vajon így van-e? Vallásos hit iránti belső, nem tudatos elkötelezettsége kettős: egyrészt 

főként a görögség iránti kulturális nosztalgiájában jelentkezve az istenközeliség lelki 

biztonságát igényli. Másrészt a sokistenhit intellektuális vonzásaként metafizikai kalandvágy 

érezhető költészetében,364 amely metafizikai és ontológiai bölcseleti igényével egyben 

filozófiai. Nemes Nagy Ágnes írja Babitsról, hogy bölcseleti tartalmai mögött erkölcsi 

követelés lappang,365 illetve, hogy az erkölcsi-művészi függetlenség harcát vívta.366  

Babits költői karaktereként határozza meg azt, hogy létélménye a szakralításba nyúlik,367 vagy 

hogy erkölcsi fegyelme az örömök hierarchiájának felfedezése.368 Az erkölcsiség, amely hol 

vallásosságával, hol az erkölcsi emlékezet fogalma által elméleti módszertanával együtt 

jelentkezik, Babits személyiségének alapvonásává válik, és elméleti munkái mellett nemcsak 

költészetének, de személyiségének is etikai fundamentuma. A költészetében megjelenő 

keresztény vallásosság csak második intellektuális lépése, amely ebben a „kevert” 

erkölcsiségben gyökerezik. Erkölcsi emelkedettséggel369 közelít minden irodalmi kérdéshez 

nemcsak elméleti munkáiban, de kritikai tevékenysége és minden intellektuális 

megnyilatkozása során.  

Ennek ellenére Babits nem volt dogmatikus. Éppen azért, mert személyiségének 

alapvető karakterisztikus eleme, erkölcsi nyugtalansága korai korszakában érezhető, teszi ezt 

az alkotói időszakot a leginkább filozófiaivá és elméletivé. Babits esztéta, állandó erkölcsi 

                                                 
364 Ehhez ld. Babits követező verseit: Hiszekegy; Theosophikus énekek 
365 Nemes Nagy Ágnes: A hegyi költő (Vázlat Babits lírájáról) Magvető Kiadó, Bp., 1984. 104. 
366 Im 112. 
367 Im 186. 
368 Im 190. 
369 A kifejezést Rónay Lászlótól kölcsönzöm. Ld: Rónay László: Az író erkölcse In: Rónay László: Társunk az 
irodalom, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1990. 42. 
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nyugtalanságokkal - írja Halász Gábor.370 Nyugtalanságát hitéből fakadó szelídsége egészíti 

ki. Mindkét karakter megjelenik költészetében, míg elméleti munkássága inkább szellemi 

dinamikájának rendszerbe foglalt fogalmiságának színtere. Erkölcs és etika irodalomelméleti 

relevanciája tehát a vallásos etika fogalma mellett is érvényesül. Ennek relevanciája egyrészt 

az, hogy intellektuális nyitottsága így védi meg a dogmatizmus veszélyétől, másrészt pedig, 

hogy elvitathatatlan erkölcsiséggel ruházza fel. Fogalmiságában is újat jelentő elméleti 

rendszere ebben kerül megalapozásra. A használatukban és jelentésük konnotációjában új 

fogalmak, mint például a lélek, a tudat, az objektivitás és a művész fogalmai mind az erkölcsi 

emlékezet alkotástechnikai következményei. Az erkölcsiség mint költészeti elv érvényesülése 

újdonság, amely új megvilágításba helyezi szerző és mű viszonyát. A szerző felelős művéért; 

ez a felelősség nem irodalmi, hanem erkölcsi felelősség. Az írástudók árulását az íróra 

jellemző etikai fogalommal, a szerénységgel vezeti be. „Az ember, ha nagyon nagy a 

mondanivalója, önkénytelenül szerény lesz. Különös lámpaláz fogja el, nem a közönség, 

hanem önönmaga előtt; önmagának közönségévé és színészévé válik, s örül, ha 

támaszkodhatik valamire, mint a színész a súgóra.”371 A szerénység Babitsnál nemcsak a 

műhöz való viszonyt jelenti,372 amely a kritikai alázat felé vezető út első lépése, hanem a saját 

gondolataink nyelvi artikulációjának etikai lehetőségét is. Ez egyenesen vezet el a kritikus 

fogalmához, és a babitsi személyiség irodalmi következetességét jelzi, hogy ebben is a 

máshoz való viszonyulás szabályrendszerét hangsúlyozza, így ezzel a fogalommal is sikeresen 

megmenti elméletét az önkényesség szubjektivizmusának csapdájától.   

A kritikában ugyanis az író morális karaktere nyilvánul meg. Babits a kritikai stílust filozófiai 

állásponttól teszi függővé: „Amikor (a kritikus író) minden művében a gondolati, már-már 

logikai elem fog túlsúlyra jutni, filozófikus lesz az író egész attitüdje az élettel szemben.”373 

Közvetve bár, de itt is az erkölcsi emlékezet érvényesül, és ez hangsúlyosan jelentkezik 

költészetében is.374 

                                                 
370 Halász Gábor: A három Babits-arc, In: Halász Gábor: Válogatott írásai, Magvető Kiadó, Bp., 1977. 663. 
371 Babits Mihály: Az írástudók árulása 1. Nyugat, 1928/18. 
372 Babits egy könyvismertető bevezetéseként írta az idézett sorokat. 
373 Babits Mihály: Az irodalom elmélete, 1919. Babits irodalomelméletének öt egyetemi előadása Szabó Lőrinc 
lejegyzésében /1919. május 7. 8. 12. 14. 15. In: Mint különös hírmondó – Tanulmányok, dokumentumok Babits 
Mihály születésének 100. évfordulójára. A Petőfi Irodalmi Múzeum és a Népművelési Propaganda közös 
kiadványa, Budapest, 1983. 251. 
374 Rába rámutat arra, hogy az erkölcsi emlékezet fogalmánál Babits Weininger osztrák filozófusra utal 1910-es 
Petőfiről és Aranyról szóló szövegében, tehát ekkor már ismerte a fogalmat, és reflektált is rá: ”Aki múltját 
mindig magában hordja, annál a lelkiismeretesség a múlthoz való ragaszkodás és erkölcsi következetesség, mert 
minden legkisebb ellentét múlt és jelen közt új seb és örök lelkifurdalás. Ez az, amit Weininger, a hírhedt osztrák 
filozófus Gedächtnis-nek, erkölcsi emlékezetnek nevez, és a zseni legmélyebb sajátságának mond.” Babits 
Mihály: Petőfi és Arany II . Nyugat 1910/22. 
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Rába György az erkölcsi emlékezet legjobb példájának a Húnyt szemmel c. verset tartja: ”A 

behunyt szemmel fölidézett látomások tehát nem pusztán a festői képzelet termékei, hanem 

éppenséggel a mélyebb, az erkölcsi emlékezet tartományából való élményekkel áthatott, 

vizuális megjelenési formák, azaz szimbólumok”.375  Az első versszak két utolsó sorának 

utolsó szavai, a tudunk és hiszünk ismeretelméleti korlátai a tudattalanra nem vonatkoznak: 

”A legjobb, amit nem tudunk / a legszebb, amit nem hiszünk”376 A tudás racionalitásával két 

szinten áll szemben a személyiség nem-racionalitása, egyrészt a hit érzelmi aktusa, másrészt a 

tudattalan fogalma által. Ez erkölcsiségének lélektani szempontú vizsgálati kiindulópontja 

lehet, emellett differenciált explicit és implicit fogalomhasználatának bizonyítéka.  

Annak ellenére, hogy az erkölcsi determinizmus aracionalis jellege (és így nem a 

tudományosság kritériuma) kap nagyobb szerepet elméletében a szakmaiság tudatos 

művelésével szemben, Babits az etikai kötelességérvényt irodalomelméletének 

tudományosságára is kiterjeszti. Ő maga azonban ezt a mozzanatot nem magyarázza, 

evidenciának tekintve alkalmazza elméletében, így ezt számon kérni rajta nem lehet.  

Rába György, aki irodalmi kutatása során Babits műfajmegújító szerepének 

hangsúlyozására megalkotta lírai művészetére jellemző tudatlíra fogalmát, lírájában etikai 

fordulatot is lát, de  hatáslélektani relevanciáját is kiemeli: „A tudatlíra elvei az érzelmi 

impresszionizmus, a hangulati ihlet eleve mulandóságra ítélt magánkörén túlmutató alkotás- 

és részben hatáslélektani rendszert rajzolnak ki.”377  

Ez nemcsak a tudat fogalmának irodalomelméleti használata szempontjából, illetve az ehhez 

szorosan kapcsolódó filozófiai problémalátás irodalmi kifejezési lehetőségeinek vizsgálatánál 

releváns, hanem az esztétika egyrészt segédtudományos minőségében, illetve ennek etikai 

függvényében való megjelenésének, másrészt az esztétikai irány művészet fogalmának etikai 

alapokon nyugvó, ám irodalomelméleti célokat szolgáló átalakítása szempontjából is.  Ehhez 

kapcsolódóan artisztikus, értékkiválasztó irodalomszemléletét azzal a nosztalgia fogalommal 

tarthatjuk rokonnak, amely a tradíció múlt-jelen összekapcsoltságának érzelmi 

megjelenéséből ered. (Etika és) esztétika mint segédtudomány(ok) irodalomelméleti 

megjelenésének filozófiatörténeti gyökerei vannak. Az etika a fentiek értelmében nem 

tekinthető segédtudománynak, azonban mégis erről van szó, amennyiben az etika mint 

filozófiai résztudomány módszertani szempontból irodalomelméleti érdekeket szolgál.  

                                                 
375 Rába György: Babits Mihály költészete 1903-1920, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1981. 218. 
376 Idézet Babits Mihály: Húnyt szemmel című verséből 
377 Rába György: Babits Mihály költészete 1903-1920, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1981. 72. 
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A szisztematikus vizsgálat mellett az etika történeti állomásai is megjelennek. Kant etikája 

mellett elsősorban Ágoston etikájára kell gondolni, hiszen ez az, amely Babits számára 

stilisztikai újdonságot hoz az irodalomba.378 Az etika filozófiatörténeti vonulata nem 

állomásainak kronológiai végigjárása, hanem azoknak olyan módszertani feldolgozása, amely 

revideálja és irodalomelméleti célokból újraszituálja az etikatörténet állomásait. Erre azért van 

szüksége, mert az erkölcsi emlékezet fogalmának módszertani alkalmazását etikailag is 

igazolnia kell. Ha ezt nem tenné meg, a tudománytalannak tekintett önkényességet képviselné 

elméletében. Tekintettel arra, hogy célja nem filozófiatörténeti vagy etikatörténeti 

rekonstrukció irodalmi megjelenítése volt, a történetiség nem kap elsődleges szerepet. 

Bergson etikájától való módszertani elfordulást Ágoston etikája felé való fordulás követi.  

(Ezt kiegészíti Kant etikája, amelynek elfogadását majd a háború hozza meg, de már korai 

esszéiben is megjelenik. Kant etikájának poroszos szigorúságát nyugtázva az erkölcs politikai 

kikerülhetetlensége mellett érvel, valamint a hit és kötelesség "férfias és lelkes előtérbe 

állítását"379 helyesli a háború gondolatával szemben állást foglalva. Igaz, hogy háborús 

állapotok közepette a béke védelmében hangsúlyozza az erkölcsi rend érvényét, ám már jóval 

korábban, 1912-ben megjelenik nála ez a gondolat - jegyzi meg Kenyeres Zoltán.380) 

Az etikaváltás belső szükségszerűségből fakad, és nem pusztán filozófiatörténeti 

olvasmányélmények intellektuális eredménye. Ágoston keresztény boldogságetikája 

metafizikai vonatkozásában különbözik a görögség egyébként hasonló etikájától. Ágostonnak 

az a gondolata, mely szerint az ember boldogsága csak Isten által lehetséges, lévén, hogy 

állandót kíván birtokolni, amelyet nem veszíthet el, transzcendens boldogságfogalmat vezet 

be a diskurzusba. Ez a transzcendencia jelenti a keresztény etika előtérbe kerülését, hiszen a 

görögöknél másfajta, bár szintén etikai meghatározottságú boldogság fogalommal 

találkozunk. A boldogság transzcendens karaktere a görög kultúrától és szellemiségtől való 

metodológiai elfordulást jelent. Az ágostoni stílust azért is üdvözli Babits olyan nagy 

lelkesedéssel, mert saját egyéniségével való rokonságot érez benne. 

 A transzcendens boldogságfogalomhoz szervesen kapcsolódó ágostoni gondolat, 

miszerint a lélek szűkölködése az ostobaság,381 hasonlóságot mutat Babits irodalmi 

lélekfunkciójával, amelyben a tudati fejlődés feltétele a lélek önmagához való hűsége, és az 

                                                 
378 „Megtalálta a keresztény stílust. A hangot, a formát, ami új az antikkal szemben, ami megkülönböztet minden 
azóta jöttet minden ókoritól s irodalmainkat modernekké teszi. Mi ez? Valami bensősége stílnek és érzésnek, 
befelé fordítottsága szemnek-szívnek, amit csak példával lehet jellemezni.” Babits Mihály: Ágoston I. Nyugat, 
1917/11.  
379 Babits Mihály: Kant és az örök béke, Nyugat, 1918/16. 
380 Ehhez ld: Kenyeres Zoltán: Etika és esztétizmus. Tanulmányok a Nyugat koráról, Anonymus, Bp., 2001. 19. 
381 Szent Ágoston. A boldog életről, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1989. 
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ostobaság fogalma e folyamat ellentéteként jelenik meg. Ágoston az ember boldogságának 

egyetlen lehetőségét Isten felismerésében látja; a transzcendenciának ez a lehetősége egyben 

etikai lehetőség is, amelynek elutasítása etika ellenes magatartást jelent.  Az ember számára 

nem lehet cél saját boldogtalansága, ezért nevezi Ágoston ostobaságnak az Isten-ismeret 

szükségszerűségének fel nem ismerését.  

Babitsnál ugyanez a folyamat figyelhető meg, hiszen a lélek önmagához való hűsége nemcsak 

irodalmi feltétel, hanem az ezzel kapcsolatban álló és ezt megelőző tudati fejlődés 

szükségszerű feltétele is egyben: „Ne szégyelljem mondani: én, én legyek. Énségemet a világ 

elé büszkén és bátran odadobhassam. Ez függ össze a fentebb említett szemérmetlenséggel, 

amihez hozzátartozik valami irodalmi mazochizmus: a szenvedések igenlése, a szenvedésektől 

se féljek. Ez egész lényegében nem egyéb, mint önmagunkhoz való hűség, valami "erkölcsi 

emlékezet.”382 Az önmagunkhoz való hűtlenség ennek megfelelően nemcsak irodalmi 

értéktelenséget jelent, hanem a hűség állapotához képest tudati szempontból hátrányosabb 

helyzetet is. Nem tárgyalja ennek szükségszerűségét, nem foglalkozik részletesen az 

önmagunkhoz való hűtlenséggel, hiszen elméletének ez az eleme konklúzióját tekintve nem 

olyan releváns, mint Ágostonnál az ostobaság állapota. A saját személyiségünkhöz való 

hűtlenség akkor kap relevanciát Babitsnál, amikor az én ebben az állapotában irodalmi 

alkotásba kezd. Ettől a pillanattól fogva a hűtlenség relevanciájának mértéke Ágoston 

ostobaság fogalmának mértékével azonossá válik. A gondolati és szemléleti hasonlóság 

felismerése örömmel töltötte el: „Szent Ágoston Vallomásainak fordítása esemény lenne 

bármely literatúrában. A világirodalom főművei közé tartozik ez a könyv: azok közé, 

melyekből máig, s ki tudja mily jövőbe, sugároznak erők. Új hang volt, új műforma, és örök: 

új lehetőség, örökre kitárult. Ágoston a keresztény szellem megformulázója; egyik kútfeje a 

folyamnak, mely civilizációnk folyama lett.” 383   

Ágoston boldogságra törekvése az emberi lélek természetes igényeként a görögség 

kulturális öröksége, platóni gondolat. Platón filozófiájában az ember természeténél fogva 

törekszik a jóra; a rosszat egyfajta hiány fogalomként definiálja. Eszerint a rossz a jónak 

ismeretelméleti síkon megjelenő ellentéte, tévedés, amely tudatlanságból fakad, azaz 

episztemológiai hiányosság. Ez igen hasonlít Ágoston ostobaság fogalmára.  Babits üdvözölte 

Ágoston keresztény-platonikus etikáját, amelyben önigazolást talált, és amely így saját belső 

vívódását enyhítette. Az önmegadás, amely Ágostonnál az Istennek való alárendeltség, Babits 

                                                 
382 Babits: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
383 Babits Mihály: Ágoston, Nyugat, 1917/11. 
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irodalomelméletében a múlthoz való hűségnek felel meg és az én önmagának való 

megadásának gesztusával azonos jellegű. Ágoston Vallomásaiban mindenekelőtt a keresztény 

stílust üdvözli.384 Figyelemre méltó ez az üdvözlet akkor, ha figyelembe vesszük, hogy 

Ágoston stílusának bensőségességét 1917-ben az a Babits méltatja ujjongva, aki második 

korszakának személyes hangját megtalálta, és saját stílusába is bensőségességet vitt.  

Nemes Nagy Ágnes elemzi azt a mozzanatot, amikor Babits első korszakára olyan 

nagyon jellemző lét-líra objektivitása megtörik, és megjelenik a mindennapok lírájának 

személyes hangvétele, a szubjektív líra, hogy aztán majd harmadik korszakában e két 

korszakot ötvözve, szintézist teremtve a személyes létlíra programját valósítsa meg.385 

A személytelenségből a személyességbe való átmenet olyan bensőségességgel jár együtt 

költészetében, amely önmagába való visszatérésnek is tekinthető. Ez a költői változás nincs 

messze Babits Ágoston-írásától, ezért valószínű, hogy saját belső lelki változását és annak 

költői sejtéseit érzi Ágoston Vallomások-beli intellektuális megnyilvánulásában. A hasonlót 

üdvözli Ágostonban, ő, aki egész bölcselete minden erejével a különbségeket és ellentéteket 

kutatja, és folyamatos önkételyével még önmagával is állandó ellentétet tart fenn. Kiforrott 

személyisége és kételyei ellenére határozott öntudatának bizonyítéka az, hogy a rokon 

szellemet ilyen biztonsággal felismeri, és intellektuális irányultságának hasonlóságát mint 

ismerőst üdvözli. Sokkal több ez, mint szellemi tisztelgés Ágoston filozófiája előtt; hasonlót 

érzünk nála az angol irodalommal, az induló Juhász Gyula objektív költészetével és Ágoston-

üdvözletét megelőzően Bergson metafizikájával kapcsolatban is. Ezek méltatása 

arisztokratikus szellemi szelekció eredménye, amely egyrészt intellektuális érzékenységében 

és önazonosság-tudatában, másrészt az ezeken alapuló irodalomelméleti módszerében 

gyökerezik: „...akinek sokkal fontosabb önmaga, a saját lelkével díszítődik fel...”386 Babits 

recepciós készsége irodalomelméletének alaptételévé lett, és az én önmagához való hűségének 

elvéből adódik.  

Az oly sokra tartott keresztény stílus bensőségessége Ágoston pogányból kereszténnyé vált 

lelkületének eredménye. Babits énjének bensőségessége személyiségének bölcseleti igényére 

adott erkölcsi válasza. Mindketten hasonló intellektuális utat járnak be, amely út  eredménye 

egyiknél keresztény alapú filozófiai boldogság-etika, másiknál pedig erkölcsi megalapozású 

bölcseleti irodalomelmélet. Mindkettő filozófiai, mindkettő etikai és mindkettő hitbeli alapú. 

Istenkeresésében Ágoston azonban koncentráltabb utat jár, mint Babits.  
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385 Nemes Nagy Ágnes: A hegyi költő (Vázlat Babits lírájáról) Magvető Kiadó, Bp., 1984. 129. 
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Míg Ágoston boldogságetikájában teljes bizonyossággal hirdeti az ember Isten iránti 

vágyának örömhírét, addig Babits e felett érzett öröme az etika optimizmusának szól csupán, 

ő maga ezt a nyugalmat és biztonságosságot megvalósítani költészetében nem tudta.  

Az örök metafizikai kétely, amely nyugtalanságát okozta, az irodalomtörténet számára 

gyümölcsöző életművet jelent, de nem ad nyugalmat. Babits a nyugati intellektus tipikus 

példája, aki filozófiai-kulturális örökséget őriz, amely a kereszténység kulturális hagyományát 

elevenen tartja. Ágostonról írott szövegében, a keresztény íróra reflektálva ezt olvassuk: "a 

belső lesz egyszerre a fontos, és minden külső kép vagy történés csak eszköz és hasonlat: mint 

ebben is: «a szív iskolája». A keresztény író tekinti először a világot saját életének 

illusztrációjaként, s Szent Ágoston Vallomásai az első belülről látott lélekrajz a 

világirodalomban."387  

Ez Babits irodalomelméletének egyik kulcsfontosságú gondolata, és az expresszió-fogalom 

lényege: „Az expresszió nehéz és nagy dolog: kifejezni a lelki teljességet....Az expresszió 

mélyről, de egyéni mélységből származik.”388  A Vallomások legnagyobb érdemét annak 

átélhetőségében látja, ugyanabban a követelményben, amely irodalomelméletének 

ismertelméleti alapja: „irodalmat csak az ad, akinek sikerül kifejezni a lelkiállapot bizonyos 

teljes keresztmetszetét. Vannak írók, akik önmaguk átélését kitűnően tudták objektiválni.”389  

A lélekrajz teremtette ágostoni stílus a gondolatok belső fejlődésének ritmusát mutatja meg; 

Babits ebben látja a keresztény gondolkodás lényegét, amely így stílusteremtővé válik.  

A keresztény stílus megteremtőjének tekinti Ágostont, akinek megtérését „egy filozófia 

fejlődéstörténetének” 390 nevezi. Az ágostoni stílus bensőségessége nem csupán újabb 

stíluseszköz, hanem ebben olyan stílustörténeti fordulatot lát, amelyben a bensőségesség céllá 

válva és lelki gyökerénél fogva új szellemi minőségek megteremtését teszi lehetővé.  

Az új keresztény műfaj, a vallomás irodalmi lényege nem a gyónás lelki élménye, hanem a 

hitnek olyan nem racionális igazolása, amely a kereszténység etikumát is biztosítja. Ez nem 

teológiai igazolás, hanem irodalmi és filozófiai hatások eredménye: „Ágoston, a teológia őse, 

maga - ha szabad ily merészen mondanom - egyáltalán nem teológus még: nem élhetett ő még 

abban a teológiai kultúrában, melynek megteremtésében oly hatalmas része volt. Hanem egy 

intelligens és filozofikus irodalom légkörében élt, és a retorikára nevelődött: így 

                                                 
387 Babits Mihály: Ágoston, Nyugat, 1917/11. 
388 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
389 Uo 
390 Babits Mihály: Ágoston, Nyugat, 1917/11. 
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gyermekkorától élménye lett a Szó és Gondolat: s az élmény nyelve nem a dogmáké.”391 

Ágoston intellektusa hasonló Babitséhoz. Az élmény, az átélés, a világ megtapasztalásának 

babitsi módjához hasonlóan adja a Vallomások hiteléül szolgáló bensőségességet. E 

bensőségesség a lélek kettős viszonyrendszerén alapul, egyrészt önmagához, másrészt 

önmagán túlmutatóhoz, - az Istenhez – való viszonyán. A lelki élet jelenségeit így már nem 

csak poétikai eszköznek, hanem poétikai eredménynek, azaz szemlélhetőnek is tekinthetjük. 

Nem külső dolog belső hasonlósága, hanem megjelenített belső tartalom.  

Valószínű, hogy Babitsnak a hasonlattal szembeni és ugyanakkor a metafora melletti poétikai 

érvei ennek a distinkciónak az irodalomelméleti felismerésén alapulnak.  Fel kell ismernie az 

irodalomnak, hogy a dolgok közti kapcsolat nem a hasonlóságon alapul, hanem a dolgok 

logikusan következnek egymásból: „...a hasonlítottnak s hasonlónak nem kell mindig tényleg 

hasonlítani.”392 Ezt az új világnézet definíciójaként határozza meg, amelynek nóvuma a 

régihez képest, hogy a lélek megismeri a világ jelenségeinek összefüggéseit.  Ágoston a lélek 

szemlélhetővé tételével ezt érezte meg, és ez a szemlélet Babits szerint az átélés élménye.  

Így az olvasónak olyan artisztikus viszonya alakulhat ki olvasmányával (a Vallomásokkal), 

amely a bensőséges irodalom újszerűségét teremti meg: a pszichologikus önéletrajzot. Az új 

stílus műfajteremtő erejét és személyességét üdvözli Babits Ágostonnál: „S ez új, bensőséges 

irodalom számára új műfajt is teremtett Ágoston: a pszichologikus önéletrajzot, mely éppen 

ellentéte a régiek autobiográfiájának: nem külső események, hanem csupa inponderabiliák 

története: teljesen belső és személyes...De akkor csak egy a fontos: az igazság megélése! A 

külső világ csak mikor ebben gátol vagy segít. Ezért írt Ágoston önéletrajzot: abból is ily 

bensőt. Megint amit mondtunk: az igazság neki nem tárgy, hanem élmény. S innen 

gondolkodásának pszichologizmusa. Pszichológus gonddal figyeli meg és analizálja benső 

élményeit s fordítója kiemeli, hogy egy-egy ilyen kis önelemző lélekrajz - a bűn 

pszichológiájáról, részvétről, erkölcsről, a közvéleményről, az akarat vergődéséről - 

kegyetlenségben és szubtilis mélységben páratlan.”393  
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III. 1. 2. A homo moralis és a homo aestheticus 

 

 

 

 

   A költészetét megváltoztató háború olyan magatartásra késztette Babitsot, amely a 

személyesség által erősítette az Ágostonnál is felismert etikai értékkövetelményt. A mindent 

elvesztés és az elveszés lehetőségének közelsége arra indította, hogy önmagához közeledve 

igyekezzen megőrizni az emberi szellemből mindent, amit csak tud: "A háborúval gesztusa az 

őrzés lett."394       

 A homo moralis alakja Babits erkölcsi humanizmusát a háborúval kapcsolatban 

teljesíti ki. Ám ahogy a poeta doctus alakjában Babits tudományos igénye szigorú elméleti 

keretet ad az irodalomnak már korai alkotói korszakában, úgy a homo moralis az erkölcsi 

karaktert érvényesíti már évekkel a háború előtt is. A homo moralis alakja Babitsnál réteges 

szerkezetű: egyik személyiségrétegét az individualitást őrzés adja, amelyet egyrészt 

háborúellenességével nyíltan kifejez, másrészt, amely főként az erkölcsi emlékezet fogalmát 

alkalmazva elméleti kijelentések és módszertani megfontolások megalkotására készteti. Másik 

rétegét pedig a magyar irodalomtörténet azon intellektuális kalandja jelenti, amely során 

Babits Kosztolányival, a homo aestheticus-sal diszciplináris ellentétbe kerül. Ez az ellentét 

egy (etikai) segédtudományos harc az irodalomban, és metodológiai ütközet irodalom és 

művészet, irodalom és filozófia irodalomelméleti vetületében. Babits esztétikai vizsgálódásai 

másodlagosak, önálló esztétikai konzekvenciái irrelevánsak: „...nincsen általános esztétikai 

norma...”395 Babits a homo moralis álláspontját konzekvensen képviseli, amelynek 

megismeréséhez érdemes elméleti írásainak erkölcsi vetületét keresni. Ehhez két kiindulási 

pontot választottam, az egyik a Játékfilozófia, a másik Babits és Kosztolányi, a homo moralis 

és a homo aestheticus viszonyának vizsgálata. Babitsnak Kosztolányival való barátságát 

levelezésük híven tükrözi.396 Jelen tárgyalásban arra szeretnék rávilágítani, hogy szellemi 

találozásuk megfelel az etika és esztétika irodalmon belüli ütközésének.  

                                                 
394 Rónay László: Az író erkölcse In: Uő: Társunk az irodalom, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1990. 42. 
395 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
396 A dolgozat 4. fejezetében az erre vonatkozó fontosabb szöveghelyeket idézem Babits- és Kosztolányi 
levelezéséből. 
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 A homo moralis és homo aestheticus fogalmi szembeállítását Kosztolányi használja a 

„Szépség” című 1932-es írásában.397 A szépség fogalmát körüljárva annak kultúrtörténeti 

megközelítését adja, írásának valódi célja azonban nem a széplélek fogalmának rehabilitálása. 

Az írás diszciplináris célját és hivatkozását tekintve ellentétes Babits irodalomelméleti és 

esztétikai nézeteivel. Kosztolányi az esztétika védelmében Jules de Gaultierre hivatkozik, arra 

a francia íróra, akinek Jesus, homo aestheticus című provokatív cikke néhány évvel 

Kosztolányi cikke előtt jelent meg.398 Gaultier etikaellenes esztétika-védelmező álláspontjával 

Kosztolányi azonosul. A szöveget nem idézi, csak a szerző nevét említi, ám a homo 

aestheticus fogalom használata arra utal, hogy minden bizonnyal ismerte Gaultier írását.  

A homo aestheticust mint a homo moralis ellentétét meghatározni Jézusból kiindulva nemcsak 

a keresztény erkölcs elleni nyílt támadás, hanem a keresztény kultúra művészeti szerepének 

megkérdőjelezése is. Gaultier a keresztény megváltás esztétikai tapasztalatával Jézus feladatát 

a világ esztétizálásában látta, amellyel olyan diszciplináris terjeszkedés elméleti igazolását 

adta, amelynek heves hangvétele megnyerte Kosztolányi tetszését. Kosztolányi az esztéta 

misztifikált alakját érdemtelenül meggyalázott széplélekként határozza meg, akinek művészi 

rehabilitációjához a kereszténység önkényes újradefiniálását elengedhetetlenül szükségesnek 

tartva egy újraalkotott Jézus alakból kíván kiindulni.399 A homo moralisnak ebben az írásban 

megjelenő Kosztolányi féle definíciója nem alkalmazható Babitsra, míg homo aestheticus 

definíciója saját magára mindenképp érvényes. Figyelemre méltó, hogy Kosztolányi a homo 

moralis meghatározásánál saját magából indul ki, nemcsak mint a homo aestheticus alakja 

fogalmi újraalkotása és diszciplináris rehabilitációja képviselőjeként, de e homo aestheticus 

autentikus példázataként is. Ezért a homo aestheticus preferálása – amint az a szöveg 

stílusából, kiváltképp a befejező bekezdés hangjából kitűnik, – e fogalommal szemben nem 

enged számára olyan fogalmi problematizálást, amelyet a homo moralis esetében minden 

nehézség nélkül megtesz. Ellentétként nem a homo immoralist, hanem a homo aestheticust 

tételezi, és ezzel a homo moralis diszciplináris önállóságát vonja kétségbe.400  Kosztolányi 

                                                 
397 Kosztolányi Dezső: „Szépség”, A Pesti Hírlap Karácsonyi Albuma, 1932., 4–5. 
398 Jules de Gaultier: Jesus, homo aestheticus, Mercure de France 1928. Kosztolányi a pontos szöveghelyre nem 
hivatkozik, ennek pontosítása Karácson Endre érdeme, aki doktori értekezésében ezt megtette. Ehhez bővebben 
ld: Endre Karátson:  Le symbolisme en Hongrie : l'influence des poétiques françaises sur la poésie hongroise 
dans le premier quart du XX. siècle, Paris : Presses Univ. de France, 1969 
399 „Ez a század, mely oly messzire távozott el a szellemtől és a lélektől, mint még egy század sem, a maga meddő 
gyűlöletében lenézi mindazt, ami nem gyakorlati, lenézi a szépet, a széptudományt, az esztétikát is s – teljesen 
jogosulatlanul – csufnévül használja a „széplelket”, az esztétában csak afféle nyavalygó, kákabélű hóbortost lát, 
aki minden alkotásra képtelen.” Kosztolányi Dezső: Szépség, A Pesti Hírlap Karácsonyi Albuma, 1932. 4–5. 
400 „Vele szemben [a homo moralis-szal szemben] nem a homo immoralis áll, mert nincs módunk eldönteni, hogy 
a létharcban ki az erkölcsös és ki az erkölcstelen, hanem a homo esteticus, aki a tiszta boldogságot már 
megtalálta a szemléletben, s a legmagasabb rangu ember, aki a lélekben birtokolja a világot, akinek nincs 



                                                                                                                                                        

 121  

annak ellenére tagadja a homo immoralist mint a homo moralis ellentétét, hogy homo moralis 

definíciója maga inkább homo immoralis definíciónak tekinthető. Szerinte minden 

társadalmilag káros tevékenység a homo moralis kategóriájába tartozik.401 Az írás konklúziója 

erkölcskritika, amely az esztétika rehabilitációs igényéből fakadóan egyben esztétikakritika is, 

és így esztétikai megállapításai ugyanúgy negatív helyzetből kerülnek megvitatásra, mint 

Babitsnál korábban az irodalom vonatkozásában. Az esztétika alapfogalmának, a szépnek 

totális viszonylagossága is csupán negatív definíciót eredményez.402  Ez a szofista okoskodás 

az esztétika relativizálásával annak diszciplináris relevanciáját kérdőjelezi meg. A provokatív 

hang épp ennek ellenkezőjére kívánja felhívni a figyelmet, Kosztolányi oly hevesen 

védelmezi a homo aestheticus méltatlanul feledésbe merült alakját, mintha saját magát 

védelmezné. Ám ha ettől eltekintünk, Kosztolányi azon alapvető érvelési hibáját mégsem 

hagyhatjuk figyelmen kívül, amely szerint a homo moralis tulajdonságait korszakjellemzőnek 

tekinti, a homo aestheticus alakjának azonban egyetemes rehabilitációját követeli. Az írás 

célja sem tisztázott, látszólag a szépség fogalmát tárgyalja, de annak definícióját nem adja 

meg, ezzel szemben három definíciós eredményének két negatív eleme mellett csupán a 

harmadiknak, a homo aestheticusnak jut pozitív meghatározás.403  

Ebben a definícióban az a Babits definiálódik, aki az irodalomtörténetben mégis a 

Kosztolányival ellentétes homo moralisként határozódik meg. Kosztolányi homo aestheticus 

definíciójában nemcsak Babitsra ismerünk, de azt is látjuk, hogy ez morális definíció. Így már 

nem is olyan egyszerű a diszciplináris ellentét fogalmi rekonstruálása. Kosztolányinak 

Babitscsal történő levelezéséből azonban kitűnik, hogy már barátságuk kezdetén e 

diszciplináris ellentét mentén határozódtak meg egymás számára – is. Bónus Tibor „Babits és 

Kosztolányi mint (egymást) olvasók - Kritikatörténeti kísérlet” című tanulmányában404 

amellett érvel, hogy  a modern és hagyományos viszonya nem ellentétes egyik szerző 

esetében sem.   

                                                                                                                                                         
szüksége közvetítőkre, aki magában is teljes egész, akinek erkölcse a szépség.” Kosztolányi Dezső: Szépség, A 
Pesti Hírlap Karácsonyi Albuma, 1932., 5. 
401 „A homo moralis – a mai kor divatos nagysága – el akarja osztani a földi javakat, ki akarja elégíteni az 
összes mohó igényeket, de nem sikerül neki, szigoru törvényeket hoz, háborukat indít, gyilkoltat és akasztat az 
erkölcs nevében, hol azt parancsolja, hogy adjuk oda a kabátunkat az erkölcs nevében, hol pedig azt, hogy 
húzzuk le mások kabátját szintén az erkölcs nevében, állandóan rendelkezik, önsanyargatást, munkát, fáradságot 
követel tőlünk, állandóan boldogságot ígér nekünk, de mindig csak egy távoli időpontban, sohasem a jelenben.”  
Kosztolányi Dezső: „Szépség”, A Pesti Hírlap Karácsonyi Albuma, 1932., 5. 
402 „Be kell érnünk azzal, hogy a szépség fogalma egyénenként és népenként nagyon viszonylagos, amit egy 
újabbkori tudós abban a kétségbeesett mondatban fejezett ki, hogy ’a szépség tudatos önámítás'” Uo. 
403 „…a homo esteticus … a tiszta boldogságot már megtalálta a szemléletben, az a legmagasabb rangú ember, 
aki a lélekben birtokolja a világot, akinek nincs szüksége közvetítőkre, aki magában is teljesen egész, akinek 
erkölcse  szépség.” Uo  
404  Bónus Tibor: Babits és Kosztolányi mint (egymást) olvasók – Kritikatörténeti kísérlet In: Kulcsár Szabó 
Ernő, Szegedy-Maszák Mihály (szerk)Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről, Anonymus, 1998. 
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Ezek azonban nem valódi ellentétek, inkább egymásba íródó minőségekként jelentkeznek. 

Babits a korhangulat alkotásbeli szerepét nem értékeli túl; a korhangulatnak alávetett lélek 

nem alkothat a költészeti hagyománytól függetlenül, és éppen ez az érv a legerősebb a 

korszak fogalmából kiinduló szellemtudományos módszer irodalmi térhódítási kísérletével 

szemben. Ha az önkifejezés formai alapként szolgáló hagyománya biztosítja annak 

teljességét, és így irodalmi értékfeltételét, akkor a szubjektum és nyelv viszonyának csak 

egyetlen esete fogadható el: a szubjektumnak uralma alatt kell tartania a nyelvet.405  

Ez Babits esetében így van, ám Bónus Tibor ezt Kosztolányira is érvényesnek tartja. Olyan, a 

homo moralis és homo aestheticus ellentétre csak kevéssé hasonlító ellentétet lát Babits és 

Kosztolányi között, amely egy mű irodalmi időtállóságának követelményeként 

olvasásmódbeli különbség, és így recepcióelméleti konklúzióval is szolgál. Ez a különbség az 

egészelvűség, amelyet Kosztolányi már a '20-as években felad, és amelyet Babits munkássága 

során mindvégig megőriz. A nyelv és gondolkodás elválaszthatatlansága Babits számára 

irodalmi evidencia, ezért keresi egy szövegben a személyiség hű kifejeződését.406 A nyelven 

túli értékek megnyilvánulása egy irodalmi mű irodalmi lényege Babits szerint. Az irodalmi 

hűség fogalmát407 elméletében közvetetten alkalmazza: „...az élmények sem képesek az 

önmagához való hűségben eltántorítani az írót.408 A hűség fogalmát nem használja Babits, ám 

irodalomelméletében az önmagunknak való megfelelés erkölcsi követelménye hasonlóságot 

mutat e fogalommal. Az erkölcsi emlékezetet a személyiségfejődés eszközeként valamint az 

író múltjával való összhangjának megőrzéseként az önhűség irodalmi megjelenésének 

tekintem.   

Az erkölcsi emlékezet és az önmagunknak az irodalmi alkotásban való megfelelés művészi 

lehetőségfeltételeit alkotásmódszertani elmélete tartalmazza. Kosztolányi számára ez 

irreleváns; maga Babits is ezerlelkűnek nevezi Kosztolányit, amely nem jelent végtelen 

relativizmust, ám Babits értékszemléletű irodalomelméletétől idegen: "Egyek voltunk az 

arisztokrata és művészi világnézetben. De arisztokratizmusunk különbözött: én mindent az 

egyén erejére és érdemére akartam építeni...Milyen ellentétes eszmények! Övé az 

ezerlelkű...Enyém a lirikus.”409  

                                                 
405 Im 297. 
406 „Nyelv és gondolkodás egymásrautaltságát hangsúlyozta...” Bónus, Im 299. 
407 A hűség fogalmát nem használja Babits, de irodalomelméletében az önmagunknak való megfelelés erkölcsi 
követelménye nagyon hasonlít ehhez. Ezért az erkölcsi emlékezetet a személyiségfejődés eszközeként valamint 
az író múltjával való összhangjának megőrzését az önhűség irodalmi megjelenésének tekintem.  
408 Babits Mihály: Az irodalom elmélete, 1919. http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés 
dátuma: 2014. augusztus 22. 
409 Babits Mihály: Kosztolányi, Nyugat, 1936/12. 
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Bónus Tibor arra is rámutat, hogy Babits kritikai szótárában az esztétikai tapasztalat 

interszubjektivitása háttérbe szorul. Ez az erkölcsi emlékezet fogalmának dominanciáját 

figyelembe véve Babits esetében nem meglepő, ám az esztétikai tapasztalat interszubjektivitás 

szintjén való megjelenési lehetőségének ez a szempontja Babits Kosztolányitól való 

különbözésének újabb példája. A mimézisben az alkotói megfigyelés teljesítményét helyezi 

előtérbe a nyelvvel szemben,410 így nem episztemologizált esztétikát, hanem esztétikailag 

kevésbé releváns irodalmi episztemológia kifejezési lehetőséget ismert fel az irodalomban. A 

hiba és erény ellentétességének irodalmi feloldását a perfekció esztétikai ideáljának 

megőrzésével tudja megtartani,411 azonban ez is csak korlátozottan hat, újra utat nyitva az 

irodalmi alkotások arisztokratikus hierarchia lehetőségének. A perfekció az irodalmi mű 

egészére érvényes; a részei lehetnek tökéletlenek. Hogyan kap jogosultságot ebben az esetben 

a perfekció? Hogyan lehet tökéletes, vagy ahhoz közelítő egy irodalmi mű, ha egyes részei 

tökéletlenek? A válasz abban áll, hogy az alkotás során az író megőrizte, és művébe 

átörökítette személyiségének hiteles vonásait.412 Ez túlmutat az esztétikai perfekción, amit 

Babitsnak nem sikerül pontosan meghatároznia, mástól való különböződéseit megmutatnia 

azonban igen: „Tehát élesen látjuk a különbséget, mely az irodalomtudományt elválasztja 

módszerben a természettudományoktól. De látjuk azt a különbséget is, amely elválasztja az 

irodalomtudományt a tisztán esztétikai tudományoktól, melyek lélektani és szociológiai 

szempontokra kénytelenek tekintettel lenni.”413 Ez korántsem jelenti azt, hogy egy műnek ne 

lenne esztétikai hatása, vagy hogy ennek lehetőségét Babits ne vette volna figyelembe.  

Bónus részletesen tárgyalja például ennek az esztétikai hatásnak közvetíthetetlenségét.414  

Az esztétikai hatás Babitsnál Bónus szerint emelkedett lelkiállapot, ahol a megismerés 

alárendelt szerepe és az irodalmi ítélet lelki történéshez köthető és kedélyek közötti 

rokonságon alapul. Bónus végül arra a következtetésre jut, hogy Babits olvassa Kosztolányit, 

de Kosztolányi nem olvassa Babitsot, és így kapcsolatukat recepcióelméleti szempontból 

hierarchizálja. Korai levelezésükből azonban úgy tűnik, Kosztolányi amellett, hogy rajongott 

                                                 
410 Bónus Tibor: Babits és Kosztolányi mint (egymást) olvasók - Kritikatörténeti kísérlet In: Kulcsár Szabó Ernő, 
Szegedy-Maszák Mihály (szerk): Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről, Anonymus, 1998. 302. 
411 Bónus, Im 304. 
412 „A lélektant azért is rendelte alá a poétikának, mert felfogása szerint a személyiség önkifejezése rejtett 
öntörvényűséget eredményez az életműven, ily módon – Kosztolányival ellentétben – fokozott érvényességet 
tulajdonított a szerző elvének az olvasásban.” Bónus, Im 300-301. 
413 Babits, Im 
414 Im 308. 
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Babitsért, intellektuális szándékait mélyen és teljesen megértette.415 E két idézet híven türközi 

Babits múltfogalmában gyökerező irodalmi erkölcsiségét.  

Nem egyértelmű, Kosztolányi mennyire érezte magáénak e gondolatokat, lehet, hogy csak 

Babits kedvéért írta, az azonban bizonyos, hogy érezte azt a szellemi irányt, amely felé Babits 

tartott, és amelyet irodalomelméletében módszertanilag is kifejt. Kosztolányi Babits iránti 

barátsága során megérezte Babits kivételes szellemének differenciáltságát; versei iránti 

őszinte szakmai és olvasói rajongása csak második lépése a Babitscsal való barátság útján.  

Kosztolányi nagyobb intuíciós és empatikus készsége éppen abból az ezerlelkűségéből 

adódott, amely jelzőt Babits a magától való megkülönböztetésre Kosztolányira használt. 

Kosztolányi érezte Babits költői irányát, Babits pedig értette Kosztolányi művészetét. 

Kosztolányi szerint Babits valóban olyan intellektuális költő volt, amilyennek sokan tartották.  

 Babits és Kosztolányi ilyen diszciplinaritáson alapuló szellemi együttmozgását más 

irodalomelméleti munkák is tárgyalják. Kenyeres Zoltán Babits és a metafizikus hagyomány 

című tanulmányában416 olyan homo moralis alakot igyekszik felvázolni, amelynek morális 

karaktere tudatos választás eredménye annak ellenére, hogy Babits költészetének és elméleti 

munkáinak etikai jellege nem teljesen esik egybe e homo moralis alak irodalomban megjelenő 

lényegével. Ez a homo moralis tárgyalásnak kettős lehetőségét adja. Ha Babits etikumát  

tudatos választást megelőző karakterelemnek tekintjük, akkor ennek személyiségi és irodalmi 

vizsgálata nem fedi teljesen azt a Kenyeres által vázolt intellektuális állapotot, amelyben 

Babits homo moralis volta tudatos választás eredménye. Kenyeres Babits munkásságának 

etikai determináltságával foglalkozó írása érinti ezt a vizsgálati horizontot, amely mentén 

Babits homo moralis karakterét egyrészt a metafizikus hagyományon belül, másrészt 

Kosztolányival párhuzamba állítva értelmezi. A babitsi metafizikum Kosztolányi iróniájával 

szemben pozícionálódik, és legfőbb erénye, hogy Kosztolányitól eltérően holisztikus 

szemléletmódja elvi alapon áll. A Kenyeres által vázolt Babits homo moralis mivoltában 

metafizikus, akit a törvényszerűség és teleologikus rend jellemez, és akinek alapállapota a hit. 

Mindezzel élesen szemben áll Kosztolányi iróniája, amelyet a babitsi karaktertől eltérően az 

esetlegesség és véletlenszerűség jellemez, és amelynek alapállapota a hittel szemben a kétely. 

Babits és Kosztolányi így ellentétei egymásnak, akik mind kiindulási alapjukat, mind 

módszertanukat tekintve olyan távol állnak egymástól, amennyire lehetséges.  

                                                 
415 "Heracleitos mondja: az ember sorsa az ember jelleme; de hol van az ember sorsa: a multban!"..."S 
mindebből csak az a morál, jövőt-zengő barátom, hogy a Mult is ép oly erős és vonzó (nem le felé!), mint a 
Jövendő." Babits Mihály levelezése 1890-1906. Historia Litteraria Alapítvány - Korona Kiadó Bp., 1998. 134. 
levél 
416 Kenyeres Zoltán: Babits és a metafizikus hagyomány, Alföld, 1997/október, 48. évf.10. szám  
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Ez az ellentét olyan éles, hogy még ha a Kenyeres által hangsúlyozott hierarchikus irodalmi 

hagyomány helyett annak alternatív értelmezési lehetőségeit tekintjük irányadónak, Babits és 

Kosztolányi akkor sem lehet egy ilyen értelmezés két ellentétes alternatívája.  

Bónus Tibor megengedőbben elemzi kettejük kapcsolatát, amikor recepcióelméleti 

szempontból egymást olvasóként vizsgálja őket. Kenyeres még művészeti aktivitás 

tekintetében is éles különbséget lát Babits és Kosztolányi között.417 Az aktivitást Kosztolányi 

írói liberalizmusának ellentéteként meghatározni Babits művészetében nem feltétlenül jelenti 

azt a konklúziót, hogy a metafizikai elvek töretlenül élnek tovább Babitsban. Ha az aktivitást 

olyan álláspont szellemi tevékenységének tekintjük, amely kiiktatja a passzivitást, akkor ez 

Kenyeres írásának korábbi gondolatai alapján valóban egy metafizikai rend-elv 

alkotásmódszertani érvényessége. Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül a tényt, hogy 

Babits munkásságának metafizikuma nem esik egybe a homo moralis alakjával. Kenyeres ez 

utóbbit a metafizikai determináltsággal egybefüggőként határozta meg, amikor a 

Játékfilozófia etika-esztétika terén választásra kényszerülő Babitsnak az etikát választó lépését 

tulajdonította.  

Ezt a korai írást Kenyeres útelágazásnak fogja fel, amely nemcsak az etika-esztétika választási 

dokumentumának tekinthető, hanem egyben az esztétika-metafizikai közti választást is 

reprezentálja. Babits etikai döntése tehát metafizikai döntés is egyben: „Hogyan áll az 

irodalom a tudománnyal? A gondolati élet, melynek a tudomány a kifejezője, szintén praktikus 

szempontokból igazodik, végső céljául a cselekvést tekinti: amikor olyanokkal foglalkozik, 

amik túlesnek a praktikus élet lehetőségein, akkor már metafizika, s így egy kissé 

irodalom.”418  

Kérdés, hogy metafizikai meghatározottsága, ha már Babits etikai jellegéhez soroljuk, nem 

tartozik-e inkább ahhoz az etikai karakterhez, amely az erkölcsi emlékezet irodalomelméleti 

módszertani kidolgozásának intellektuális hátterét adta. Babits munkáinak metafizikai elemeit 

célszerűbb lenne a hittel kapcsolatos vizsgálódásokhoz kapcsolni, hiszen az istenkeresésében 

megjelenő transzcendencia iráni vágya költészetének metafizikai horizontja is egyben. Az, 

hogy ez a vágy a babitsi intellektus minden lépésére jellemző problémalátás ellentétekben 

való gondolkodáson alapul, elég indokot ad ahhoz, hogy Babits hit-karakterét ne állítsuk 

ellentétbe egy kételkedő intellektussal - azaz Kosztolányival. Amikor Kenyeres ezt teszi, 

                                                 
417 „Babits nem egyszerűen alávetette magát a Nyugat körében már az első esztendők során kiformálódó 
irodalom- és művészetszemléletnek, hanem ennek egyik legfőbb alakítója volt. Az ironikus Kosztolányi 
engedékenyebbnek és megértőbbnek mutatkozott a modern kísérletekkel szemben…” Kenyeres, Uo 
418 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
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valójában nem egy Babits-Kosztolányi ellentétet vázol a metafizikum-etikum-esztétikum 

hármas szemszögéből, hanem kettős Babits képet rajzol meg, amely a maga ellentéteiben egy 

Babits-Kosztolányi kapcsolat látszatát keltve egyetlen Babits-képet alkot. Azok a 

tulajdonságok ugyanis, amelyeket Kenyeres Kosztolányinak tulajdonítva Babitstól idegenként 

határoz meg, valójában nem is olyan idegenek tőle. Ez a megjegyezés az irónia és a kétely 

fogalmai kapcsán is megtehető. Az irónia mint a babitsi munkák rejtett jellemzője, és a 

szókratészi kritikus alakjának stílusbeli továbbélése e dolgozatban részletes kifejtésre 

került.419 A kétely Babits bölcseletének és költészetének irodalomelméleti-művészi 

szempontokon túlmutató egzisztenciális tépelődések filozófiai lényege, amelyet lételvként 

őriz.  

Az esetlegesség elméleti relevanciájának vitatása Kenyeres írásának egyik leglényegesebb 

lépése. A történelem eseményeinek esetlegességét a metafizikai renddel és 

törvényszerűséggel szemben álló tulajdonságként meghatározni egyben azt is jelenti, hogy a 

metafizikus Babits a történelem nem esetleges, azaz történetiségén alapuló lényegét képviseli:  

„Amint a költő mintegy kiemeli magát a világból, éppúgy kikapcsolja élményanyagát a külső 

világból, annak esetlegességétől, és azok az élménysorozatokon felül esnek.”420 

 Hasonló a helyzet a Kenyeres által példaként felhozott Játékfilozófia című írásban is, 

ahol Babits egyediségen alapuló művészfogalmat dolgoz ki, amely esetleges, így az 

alkotásban előre nem látható élményelem-kombinációk a művész számára is 

megismételhetetlenek: „A művészet célja új dolgokat - nem, ezt, jaj, nem lehet - új 

kombinációkat teremteni, ezáltal új érzéseket kelteni...A művészet nem másolás s a realizmus 

igen kezdetleges formája a művészetnek. A teremtő fantázia, amely a képzetelemeket egészen 

új módon kombinálja, eszközlője egy egészen új világnak amely nem tükör többé, hanem a 

teremtés szabad folytatása új differenciálódás, új csoda. Ez az új világ, a művészet új világa, 

mint semmilyen világ nem marad elszigetelten, hanem ismét visszahat a meglevőre s ezáltal 

ismét új kombinációkat hoz létre. Mert a művész, mikor világát megteremti, avval élvezői 

lelkében új érzeteket akar támasztani, amely érzetek visszahatnak ismét azoknak egész lelkére 

és cselekedeteikre. Így komplikálja a művészet az életet, hogy az új élet ismét komplikálja 

majd a művészetet.”421  

Mindezzel azt szeretném hangsúlyozni, hogy Kenyeres Zoltánnak a Babits-Kosztolányi 

viszony metafizikai szemszögből való tárgyalását olyan fogalmi keret övezi, amelyből 

                                                 
419 Ld: a dolgozat 1. fejezetét 
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plasztikusabb képet kaphatunk Babits etikai determinációjának kettős rétegéről, mint a Babits-

Kosztolányi féle etika-esztétika diszciplináris meghatározottságáról. Ebben az értelmezésben 

Kosztolányi szerepe csupán eszközszerű, ám Babits etikumát tekintve megvilágító erejű. Épp 

ott áll meg, ahol Bónus Tibor elindul: a Babits-Kosztolányi ellentét mélyebb tárgyalása során 

felszínre jutó egymásrautaltság, illetve egymást kiegészítő egészként való szemléleténél. 

Babitsnak Kosztolányitól való elidegenedése ugyanis a köztük fellelhető etikai-esztétikai 

különbség ellenére formális volt, és oka Babits személyében keresendő; a mindenkitől 

idegenkedő Babits nem tarthatta magához közel még azt a Kosztolányit sem, akinek költői 

pályaindulását köszönhette. Babits és Kosztolányi barátságának irodalomtörténeti kalandja 

túlmutat az itt tárgyalt etika-esztétika diszciplináris különbözőségen; a homo moralis és a 

homo aestheticus első magyar irodalmi alakját azonban ők formálták meg, ezzel 

szaktudományos vizsgálati irányt adva irodalmi tevékenységüknek. 
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III. 1. 3. Esztétika 

 

 

 

Babits esztétika-értelmezése irodalomelméletének újdonsága. Az esztétika 

diszciplináris létjogosultságát és egy alkotás önmagában vett esztétikai értékét nem fogadja el 

elméleti igazolásként, hanem az esztétika mértékadó szerepének normativitását hangsúlyozza: 

„Az irodalom szerepe társadalmi is, nem tisztán esztétikai. Az író célja is ritkán esztétikai cél 

tisztán. Célja önmagát kifejezni, s hogy ez műalkotás, az legtöbbször igaz, de nem lényeges. A 

szépirodalom egy része sem tekinthető tisztán esztétikai célnak, legfeljebb az eszközök 

olyanok, melyek az esztétikai normáknak megfelelnek. Ezért más egy műnek esztétikai s 

irodalmi értéke.”422 Az esztétika elméleti megalapozhatatlanságának okát Babits művészet 

fogalmában érdemes keresni. Az irodalom nem pusztán művészetként való definiálásával az 

esztétikai vizsgálati szempontok önállósága megkérdőjeleződik. Az irodalmat a művészet egy 

ágának tekinti: „Az irodalom, ha egy szempontból nézzük, lehet a művészet egyik ága, a 

kifejezés egyik eszköze; tekinthetjük azonban az emberi lelki élet dokumentumai tárházának 

vagy történeti gyűlhelynek. Tehát az irodalom a szempontok különfélesége szerint nagyon 

komplikált valami.”423 Ezzel csak tartalmi meghatározást ad, és az irodalomtudomány 

fogalmát egyértelműen megkülönbözteti a tiszta esztétika tudományától.  

Ez utóbbi megkülönböztetéshez lélektani és szociológiai érveket hoz. Az esztétika normatív 

jellege miatt Babits irodalomelmélete számára nem alkalmas sem vizsgálati szempontok 

keretének, sem az alkotás teleologikusságának, sem pedig szelekciós elvek megalkotására. 

Babits irodalomelmélete pszichológiai tényezőinek módszerfeltétele az egyetlen olyan hely, 

ahol megengedi az esztétikai módszer érvényesülését. Az esztétizmus megkülönböztető 

funkcióját műfaji szempontoknál elsődlegesnek tartja: „...a műfajok szerinti...felosztást 

inkább az esztétizmus alkalmazza.”424  Ezt azonban később látszólagos megkülönböztetésnek 

nevezi, és így a líra–epika-dráma hierarchikus fejlődéssorának kizárólagosságát elméleti 

szinten érvényteleníti. Az esztétikának ez a műfajmeghatározó szerepe tehát irodalmi 

szempontból irreleváns. Ez azonban korántsem statikus álláspont bevezetése; épp 

ellenkezőleg, az irodalom dinamikusságát meglátni és mozgatóerőit feltárni csak az esztétika 
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normatív érvényének felfüggesztésével tartja lehetségesnek. Ez nem jelenti a tipizálás 

szellemi érvénytelenségét, hiszen maga hangsúlyozza ennek relevanciáját, amikor a tudós 

alkotásmódszertanának alapjául és céljául a tipizálást teszi meg. A kategorizációs 

tevékenységet olyan szellemi tevékenységnek tartja, amelyben az ész elsődleges. Ettől 

egyértelműen megkülönbözteti az írói tevékenységet, amikor a típusalkotás lehetőségét csak 

eszközszerűen engedi érvényre jutni. Az író szándéka az egyetlen olyan tényező, amelyet 

maga Babits esztétikailag érvényesnek tekint, és megenged a maga folyamatosságában: 

„Egy esztétikai elv mindig van: kifejezte-e az író azt, amit akart?”425   

 Az irodalom elmélete című előadássorozat irodalomdefiníciói az esztétikához való 

viszonyukat tekintve nem teljesen tisztázottak. Babits maga bevallja, hogy az irodalmat a 

művészeten túlmutatónak tartja, és egész elméletének esztétikai relevanciáját háttérbe szorítja. 

A Művészet és szabadság-ban426 ezt írja: "Az a meghatározatlan valami, ami a perfekció 

érzését kelti, irodalom-etikai törvényszerűség. Nem tudok elképzelni művészt, akit ne a 

szabadság lelkesítene. A művészet maga a szabadság: bizonyos oldalról nézve ez a lényege. A 

művész az az ember, aki mindent belülről lát, ekként mindent belülről megért (a tudós az, aki 

kívülről érti meg) és mindennek megérti a létjogosultságát. Ekként a művész az, aki mindent 

megenged, sőt akinek minden tetszik, a rossz is, a csúnya is. A művész az egész világ szeretője, 

vagy inkább a művész maga az egész világ egy lélekbe sűrítve." Majd hozzáteszi: "...az 

iránytű nem művészet."427 

A művészet iránytalansága Kosztolányi ezerlelkűségével rímelő gondolat, és a művészet 

szabadságának elismerésével részben kivonja a fogalmat az irodalom területéről. Az irodalom 

alkotói folyamatai relatív értelmezési lehetőségeinek nem ad teret; egyrészt a diszciplináris 

határok megtartásával, másrészt az irodalomra jellemző, egyedi alkotásmódszertani elmélet 

kidolgozásával. Az irodalom autonómiájának védelmét így egyszerre passzívan és aktívan is 

végzi. Ez a passzív védelem is releváns eleme a babitsi elméletnek. A nem támadó védelem 

személyiségének olyan eleme, amely a homo moralis karakteréhez kapcsolódik, és így etikai 

magatartását határozza meg. Jó példa erre, hogy az esztétika normativitásának 

irodalomelméleti alkalmatlanságát szintén nem támadás céljából hangsúlyozza. Babits 

védekező mechanizmusának alapját kritikusi alakja adja: a kritikus, aki mindent figyelembe 

véve ítéletével egyszersmind etikai álláspontot is képvisel. A kritika legmagasabb fokát 

filozófiai meghatározottságúnak tartja, így intellektusának bölcseleti jellege egyben formai 
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meghatározást is kap. A kritikus célja nem a támadás, hanem olyan értékítélet, amely azonos 

az író akaratának morális jellegével, amennyiben hű tud maradni ahhoz a feltételhez, mely 

szerint kritikusi mivoltában nem saját közvetlen élményeinek kifejezését végzi, hanem más 

által keltett élmény reflexióját adja: „A kritikus a maga élményét írja, amikor egy már 

kifejezett élmény hat reá, mint expresszió és ez egy új élmény szülője lett benne. Ezt az új 

élményt fejezi ki a kritikai hajlamú író...a kritikus, aki egy műből kiolvassa az író lelkét - úgy 

jár el, mint az esszéista, aki az író műveiből kiolvassa az egyéniséget, és így a már egyszer 

kifejezésre jutott egyéniség számára új átélés tárgya lesz, és újra átélve fejezi ki ismét.”428  

Ez objektivációs tevékenység, amely minden más írói tevékenységnél erősebb logikai 

állásfoglaláson alapul. Így az esztétikai módszer normativitása a lehető legmesszebb került az 

írói tevékenység vizsgálati lehetőségeitől. A kritikai stílus filozófiai álláspont, amelynek 

gondolati elemei objektív jelleggel ruházzák fel. Ennek hangsúlyozásával sikerül elutasítania 

azt az irodalmi esztétikát, amely a befolyásolás lehetőségéből kiindulva az irodalmi élményt 

relativizálja. Ugyanakkor nem vitatható el tőle minden esztétikai szándék, hiszen művészeti 

megállapításai esztétikai szempontból lényegre törőek. Az esztétikát mint a szép 

vizsgálatának művészeti relevanciáját általánosságban megőrizte. Az irodalmi alkotásban 

szerepet játszó hangulat például az esztétikai szempontokhoz legközelebb álló fogalom, ez 

azonban nem esztétikai alapfogalom nála, hanem olyan írói alkotáselem, amely egyszerre az 

egyediség és az irodalmi megújítás közege. Az esztétika egyik kulcsfontosságú 

eszközfogalma így Babits irodalomelméletében többrétű közvetítő közeggé válik: „Gyakran 

az élmény szavakkal el sem mondható. Megjelenik, a költő lelkében egy ritmus muzsikál, egy 

elsuhanó hangulat él. E köré a ritmus köré csoportosulnak lelkének tartalmai.”429  

A hangulat fogalmának ez a babitsi használata módszertani objektiváló módszerének 

fogalmakra kiterjesztett használatát is példázza. Babits ezt az objektivációt úgy végzi el, hogy 

a fogalmakat nem ragadja ki az addig a hagyomány által adott környezetüktől, így meghagyja 

dinamikus értelmezési lehetőségüket: „Ha egy korban új hangulatok ébrednek, akkor az új 

irodalmi forma is előáll; az új figyelem új élményeket vesz észre, ezek felé fordítja a 

lelkeket.”430 

Mind esztétikai gondolatkísérletére, mind pedig újabb, irodalmilag artikulált 

művészetfogalom kidolgozására jó példa az 1912-es Játékfilozófia című munkája.  
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Az esztétikának irodalomban való elhelyezési kísérletével Babits filozófiai vizsgálódást 

végez, amely az irodalmi megvilágítást szolgálja, és így annak rendelődik alá: „A legkisebb 

ablakon át, mely a szabadba nyíl, végtelenig látni. A világ összefügg és akármiről van szó, 

mindenről szó van. Egyszer előadást kellett tartanom Az esztétika helyéről a filozófiában. 

Magas toronyba kellett hágnom, kinéznem a toronyablakon: elém tárult egy táj, jól ismertem; 

gyermekkorom óta ebben élt és játszott szellemem. Öröm volt ily magasból végigtekinteni. 

Más ablakot is választhattam volna: minden ablakból ezt a tájat látom. De ebből az ablakból 

kitűnően látni: hadd vezetem az olvasót ehhez az ablakhoz.” 431 

Ez történik az 1919-es Az irodalom elmélete című előadássorozatában az irodalmi műfajok 

kategorizálásának veszélyeiről és új módszerükről szólva is: „A poétika tárgyalásánál nem 

mehetünk műfajok szerint, mint eddig tették, mert láttuk, hogy a műfajok nem állandó 

kategóriák. A műfaj csak eszköztípus, mellyel bizonyos fajta mondanivalót ki lehet mondani. 

De végtelen sok ilyen eszköztípus van, csaknem minden nagy költő új műfajt hoz, vagy 

legalábbis sokat változtat az előbbin.”432 

Az előbbi írásban az esztétika egyedüli lehetséges helye: az irodalomban és a művészetben 

való megjelenése nem magától értetődő. A bergsoni szellemben fogant Játékfilozófia 

gondolatmenete egyszerre két vonalon halad. Az egyik olyan konklúzióhoz vezet, amelyben a 

filozófiát az erkölcstanra redukálja. A másik út eredménye az esztétika kétféle tudományos 

meghatározása. Az írásnak ez a két fő gondolatmenete a legnagyobb természetességgel halad 

egymás mellett, annak ellenére, hogy az írás kifejezett célja, az esztétikának a filozófiában 

való elhelyezése végül nem teljesül. Babits rámutat arra, hogy a valódi cél nem filozófiailag 

meghatározott esztétika körvonalazása, hanem szociológiától függetlenített esztétika 

igazolása.  

A Játékfilozófiában a filozófia vizsgálatával egy művész- és művészetfogalomhoz jut: 

a művész fogalma a lélektani vizsgálatból születik. Azt hangsúlyozza, hogy a lélek kettőző 

ösztöne arra készteti, hogy megduplázza a körülötte lévő világot: „...a művész utánoz és úgy 

kettőzi a világot.”433 Ez mindenkiben jelen van, de nem mindenkinél egyforma intenzitással. 

A művésznél ez a kettőző vágy a legerősebb, és éppen ezért ő a természet legmagasabb rangú 

produktuma. Ezért a művész munkája a legmagasabb rangú emberi tevékenység, mert ennek 

birtokában az ember képessé válik a teremtésre: „A teremtő fantázia, amely a képzetelemeket 

egészen új módon kombinálja, eszközlője egy egészen új világnak amely nem tükör többé, 
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 132  

hanem a teremtés szabad folytatása új differenciálódás, új csoda.”434 a teremtés képessége 

nem pusztán a természet másolása; Babits utánzásnak nevezi. 

Az utánzás és másolás fogalmának különválasztásával Szókratész módszerét alkalmazza;435 és 

Bergson jelenlétét is látjuk, hiszen a teremtés, utánzás, minőség, tudat, élet, emlékezet  

fogalmait művészet- és irodalomelméletébe egyaránt beépítette.436 Az utánzást teremtő 

fantáziaként határozza meg: „Minden minőségi változás valami egészen újat hoz, teremtődés 

a semmiből, egyszóval csoda; és mégis az egész világ tagadhatatlanul csupa ilyen minőségi 

változás, csupa csodák láncolata. Azt mondják: a természetben nincs ugrás, én pedig mondom 

neked, hogy minden minőségi változás ugrás és az egész természet csupa minőségi változás, 

csupa ugrás.”437  
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436 Itt elsősorban a Teremtő fejlődés-re gondolok (Bergson, Henri: Teremtő fejlődés, (L'Evolution créatrice 1907) 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1987.), amelynek fogalomkészletét Babits átvette.   
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III. 2. Metafizika és ismeretelmélet 

 

 

 

 

Babits metafizika fogalma használatában és hatásaiban egyaránt az irodalom felől 

közelíthető; módszertanilag egyszerre meghatározható és meghatározott. Meghatározott ez a 

fogalomhasználat instrumentalitásában, módszertanilag meghatározó pedig, amennyiben 

irodalomelméletében eszközként használja azt. A metafizika dimenziója az expresszió 

lehetséges tere, az irodalmi alkotást minőségileg határozza meg. Ez azonban mégsem 

metafizika, mert nem az önmagában vett valóság objektív kifejezése, hanem inkább az író 

lelki élményeinek szintetizált kifejeződése. Babits a bennünk lévő legmélyebb ember 

kifejezésének irodalmi lehetőségét metafizikai lehetőségnek nevezi. Ennek megfelelően 

azonban episztemológiai lehetőségről is beszélhetünk, hiszen belsővé vált ismereteink 

(élményeink) kifejeződéséről van szó: „Hogy lehetséges ismert szókkal ismeretlen dolgokat 

kifejezni?”438 Kérdése episztemológiai kérdés. Az emberi lélek egyedisége, az irodalmi 

változás okai, a dinamizmus eredete ismeretelméleti vizsgálódások, bár egyik ismeretelméleti 

álláspont kizárólagosságát sem ismeri el. Nem tekinthetjük realistának valóság fogalma miatt, 

mert nem tulajdonít objektivitást a valóságnak. Az önmagában vett valóság objektivitása 

helyett egy én fogalom által meghatározott valóságfogalmat dolgoz ki, amely 

irodalomelméletében a recepciós elv alapját adja: „az a viszony, melyben a kifejezés a valóság 

világával áll, nem állandó, hanem a kifejezés szerint változik. Ha az író más világnézetet fejez 

ki, másképpen kell neki eszményíteni. Tehát erre a viszonyra nem lehet állandó viszonyszámot 

találni, ez mindig változik.”439  

Nem tekinthetjük idealistának sem, bár a tudat centrális szerepének hangsúlyozása miatt 

ehhez közelebb áll. A tudat és valóság viszonyát tekintve hasonló szemléletet találunk: 

„Élményeinek új csoportosítására van szüksége. Ezzel képes lesz az öntudatlan dolgokat 

tudatossá tenni.”440 A tudatosodás folyamatának elsőséget tulajdonít az ember tudatosodás 

előtti állapotának irodalmi vetületével, a benyomással szemben. Ugyanakkor a szkepticizmus 

ismeretelméleti magatartása is távol áll tőle. Babits a szó klasszikus értelmében nem 

kételkedik, az örökérvényű igazságok elérhetetlensége iránt és a világ megismerhetőségével 
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szemben nincs benne olyan kétely, amely a kétségbevonhatatlanságot keresi, kételkedésével 

nem a descartes-i filozófiát képviseli. Művészete mégis episztemológiai abban az értelemben, 

hogy a megismerés iránti vágyból indul ki.  

Nem a világ változékonyságának kizárólagosságára alapoz, ezért a szkepticizmus érvet 

nélkülözi. Ehelyett belső lelki élmény külsővé tételét állítja alapul, amely élmény gondolati 

feldolgozása lehetetlen lenne tárgyának önkényessége és rendszerezhetetlensége esetén. 

Szellemi nyugtalansága a lélek élményeinek pozícionálására vonatkozik: „Amikor az író 

valamit ki akar fejezni, azt csak úgy teheti, ha kifejezi valóját, lelkének lényét a világ színeire 

bontja fel, és ezekből a mozaikokból alkot valami egységeset.”441 A differenciáltság 

megtapasztalásának az egység bármiféle megtapasztalásával szembeni kizárólagossága a tudat 

minden mozgási lehetőségének feltétele: „...az egész lelki visszahatást az élet teremté, a saját 

ellentétéül és izgatójául, a differenciálódásnak az a módja teremté mely ellentéteket teremt s 

melyről előbb beszéltünk, mely a halált, a fájdalmat teremté.”442 Ebből a differenciált 

állapotból Babits nem próbált kilépni. Az ellentétesség evidenciája miatt nem keresett 

feloldást sem a fogalmak, sem a metafizikai rendszerek területén, mert az ellentétesség 

egyben teljesség is. A tudati és természeti világ kettőssége is egységként jelentkezik: „Minden 

oly kifejezés, mely azonosul, a természet nagy egységét érezteti velünk: a világban nincsenek 

distanciák. Ezt végig lehet kísérni a világban.”443 Az egység tehát nem a kettősséggel 

(sokasággal) ellentétes fogalom Babitsnál, hanem evidencia, alapállapotot fejez ki, amely a 

kettősségnek ontológiai státuszt biztosít, és ennek relevanciája, mint minden ontológia, 

episztemológiai szükségszerűséget eredményez. Babitsnak költészeti motivációt is jelentett az 

igény, hogy rendszertani keretet találjon a költészet módszertanának. Költészetet megújító 

törekvése túlmutat ezen, és az irodalmat nem azonosítja sem a tudománnyal, sem a 

művészettel: „Ezzel a definícióval képesek vagyunk elkülöníteni az irodalmat egyrészt a 

tudományoktól, másrészt a tiszta művészetektől, melyek mind az emberi szellemi életnek egy-

egy ágát adják, míg az irodalom az ember szellemi életét, egy lelkiállapotot a maga 

teljességében, keresztmetszetben adja.”444  

Babits saját metodológiáját egyszerre magyarázza és műveli, ő elsősorban költő, és 

másodsorban gondolkodó. Alkotásmódszertanának diszciplináris vizsgálatánál érdemes ebből 

kiindulni.  

                                                 
441 Uo 
442 Babits Mihály: Játékfilozófia 6.(Mese a nagyvilágról) Nyugat, 1912/12. 
443 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
444 Uo 
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 Babits nem metafizikus. Rendszertani keretet adván az empirizmusnak, etikai alapú 

irodalomelméletében kiküszöbölte a metafizikai fikciós lehetőségeket. Ez az empirizmusnak 

olyan változata, amely eszköz jellegénél fogva valóságdetermináló szerepet csak járulékosan 

kap, alkalmas azonban arra, hogy a metafizikát a popperi szándékot megsejtve korlátozza.445 

Babits sokaságon alapuló valóság fogalma nem enged teret annak a metafizikai 

alapkérdésnek, amely a valóság természetére kérdez rá: „A valóságban minden összefügg, ha 

egységes képet akar, úgy külön kell a képet szőni egy egységgé.”446  Ebből ered az az 

objektivitás fogalom, amely a tudatlírát eredményezi. Itt dualitásról beszélhetünk, Babits a 

sokaság elgondolásakor megmarad a kettősség fogalmánál. A kettősség evidenciája 

költészetében és esszéisztikus műveiben egyaránt megjelenik. Az előbbire jó példa A lírikus 

epilógja és a Theosophikus énekek, az utóbbira pedig a Játékfilozófia és a Dialektikai regény.  

Annak ellenére, hogy Babits szellemi hatástörténetét tekintve nem foglalkozik olyan 

mélyrehatóan Arisztotelész filozófiájával, mint amilyen mélyen görögség-nosztalgiája 

költészetét és elméleti alapfeltevéseit meghatározza, implicit metafizikai iránya mégis felé 

mutat. Az arisztotelészi természeten túl-levés mint a tudományos meghatározás tárgya a 

babitsi tudatfogalom feltétele.447  

A Babits-irodalom új értelmezési iránya az a gondolat, hogy metafizikai törekvéseit Babits 

saját rendszerén belül ütközteti, amikor explicite levetkezett vallomásosságát implicit módon 

tovább élteti költészetében.448 Eszerint Babits metafizikai oppozícióinak belső érvényessége is 

kérdéses. A vallomásosság ilyen destruktív szerepe a fogalom erős értelmezésének tűnik.  

A vallomásosság tónusa valamint katolicizmusából eredő morális szemlélete költészetének 

releváns stíluselemét adja; ez azonban nem feltétlenül tekinthető metafizikai alapvetéséül 

szolgáló tudatlírája ellenpólusának. Inkább olyan személyiségjegy kiterjesztésének, amely 

költői alapkarakterét hivatott megadni. A tartalom és az általa meghatározott forma így már 

költői munkásságának kezdetén pozícionálódott, amely meghaladja az ismeretek tudati 

szintjét: „Amikor az irodalmat, mint a kifejeződés formális elvét, objektív formai 

princípiumot, tekintjük. Ez már nem ismeret lesz, mert itt egy formai princípiumról lesz szó, 

valami általánosabb, átfogó elvről. Ennek a princípiumnak a tartalomhoz való viszonyában 

                                                 
445 Karl Popper falszifikációs elmélete a hipotézisek empirikus tételeivel kapcsolatban a sejtelem fogalmán 
alapul. Az a tétel, hogy biztos tudásunk nem, csupán sejtésünk lehet mindenről, a metafizika episztemológiai 
cáfolatát jelenti.  Ehhez bővebben ld: Karl Popper: A tudományos kutatás logikája, Európa Könyvkiadó, 1997.  
446 Babits, Im 
447 A háromrétegű (természeten túlvalóság, teológia és kauzális első filozófia) arisztotelészi metafizikának ez 
csak egyik része.  
448 Ehhez ld: Vida Gergely: Babits-olvasatok – Játék, konvenció és trópus a fiatal Babitsnál, Kalligram, 
Pozsony, 2009. 
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törvények jelennek meg. A lelki élet kikristályosodásának törvényei lesznek ezek.” 449 Ezért 

nem törekszik a módszerek és azok vizsgálatában a fogalmak oppozícióinak feloldására. 

Stílusa már az irodalmi pódiumon való megjelenés előtt intellektuális érzékenysége és 

filozófiai típusú gondolkodása által kiformált. Az elméleti munkák fogalomkészlete védekező 

mechanizmusként működik a későbbi korok értelmezési lehetőségeivel szemben, és egy 

dinamikus rendszer fogalmi vitalitását mutatja. Az ellentétek folyamatos dinamikáját 

felhasználó elmélet fogalmi kerete által a későbbi értelmezési lehetőségeket stabilan 

meghagyta. Főként a hagyománykritikai értelmezés szempontjainál tűnik úgy, hogy azok 

lecsúsznak ezen a védőpajzson. Ez az értelmezés olyan dimenzióknak nyit teret, amelyeknek 

a fogalomrekonstrukciós kísérletekből kiindulva újra kell teremteni azokat a fogalmakat, 

amelyek Babitsnál instrumentális konzekvenciájukat megőrizve látható utat jártak be.  

Az értelmezés spektruma így kiszélesedik, és a Babits-szövegek belső dinamizmusát 

megőrizve lehetőséget ad arra, hogy megvédjék magukat. Ez a babitsi szövegek 

irodalomelméleti és recepciós örökségének tekinthető. A babitsi korpusz irodalomelméleti 

öröksége így hatástörténeti szempontból meghatározott. Ennek az örökségnek az alapját 

jelentő értelmezés, a létezés és tudás együttes értelmezése olyan metafizikai attitűdöt ad a 

babitsi életműnek, amely örökségében is megőrzi azt. Ez a metafizikai jelleg éppúgy nem 

választható el a vizsgálódás ismeretelméleti dimenzióitól, mint ahogy Platón középső és kései 

ismeretelmélete sem különíthető el kései metafizikai distinckióitól.  

Ugyanakkor rendszerelméleti szempontból filozófiai és módszertani eredményessége a 

szimbolizmus által megmutatkozó költészeti relevanciákat hordoz: „Minden költőnek 

megvannak a maga kedves szavai. Ezek az ő állandó hangulatát szimbolizálják. Bizonyos 

szavak egymást vonzzák lelkében.”450 Az immanens poétikai megközelítést féltőknek451 ezért 

Babits filozofikumának elfogadásával nem kell diszciplináris töréssel számolniuk.  

Ez a filozofikum éppoly immanens determinatív szempontnak bizonyul, mint a poétikai 

megközelítés: „mi nem adhatjuk a műfajok történetét, a mi célunk sokkal filozófiaibb, 

megkeresni a kifejezés lehetőségeit.”452  

Költészetének előfeltétele az a megismerő funkció, amit többen költészetértelmezésének 

idegen szempontjaként másodlagosnak tekintenek, és amely az exteriorizációval nyeri el 

irodalmi funkcióját. Az exteriorizáció irodalmi lépését Babits az élmények gondolati 

                                                 
449 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
450 Uo 
451 Vida Gergely Balassa Péter Babits-értelmezését említi közülük. 
452 Uo 
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feldolgozását megelőző tudati megismerő funkció alkotásmechanizmusba való bevezetésével 

alapozza meg: „Ez [az exteriorizáció] egyrészről tudatos erőfeszítés, melynek azonban folyton 

segít a tudattalan ösztön munkája. Ha én oly dolgot, melyet tudatomban nem sikerült 

világosan magam elé állítani, ki akarok fejezni, szükségem van az ösztönre, máskülönben nem 

érzem meg...”453 A dekanonizációs értelmezési kísérlet elsősorban az episztemológiai jelleg 

immanenciájától félti a babitsi költészetet, amelynek kérdésfeltevése és az ember megismerési 

lehetőségének tárgyalása a kanti megismeréshez hasonló. A valóság énen átszűrt voltának 

megtapasztalása kanti elem; ennek irodalmi megjelenése kapcsán azonban nem merül fel az a 

Kant ismeretelméletéből származó kérdés, hogy ismereteinknek mennyi a valóságalapja. Ez a 

lépés Babits elméletének fogalmi keretein belül nem tehető meg. Valóságvizsgálata nem 

ismeretelméleti, hiszen a tudattartalom lelkiállapot általi determináltsága irodalmi önkifejezési 

alapfeltétel, amely belső világunk expresszióját teszi lehetővé. Így nem artikulálódik a 

megismerés feltételeit kutató ismeretelméleti probléma.  

Az instrumentális episztemológia jelenléte azonban nem vitatható el a babitsi 

korpusztól: „Vizsgáljuk a viszonyt ahhoz, amit [a kész mű] kifejez, vagyis az élményhez, a 

lelkiállapothoz, vagyis vizsgáljuk az irodalom viszonyát mintegy az élethez, mennyire tudott 

abból kiszakadni és objektiválódni, vagyis azt, amit régen eszményítésnek neveztek.”454  

A társadalom relativitása az irodalom függvényében jelentkezik: „...vizsgáljuk az irodalom 

viszonyát az emberi élet egyéb jelenségeihez. Az író új ember a régi társadalomban, egy új 

érzést ébreszt öntudatossá. Ő nem kifejezője a társadalomnak, de a társadalomnak az 

irodalom alkotója. Az író által kifejezett érzés nem marad az övé, átéltetheti a társadalomban 

bárkivel.”455 A relativizmustól újonnan kidolgozott objektivitás fogalma menti meg, amely a 

metafizikai tépelődéseknek rendszertani keretet ad, és a viszonylagosság tulajdonságát a 

megismerés utáni élményfeldolgozás területére korlátozza, amikor az objektivitás három 

fokozatát különíti el: „Legkezdetlegesebb fok, amikor a műben még mindig a költő beszél. Ez 

a líra. Fejlődés: amikor az író élményeit alakokban objektiválja, bár ő vezeti az alakokat. Ez 

az epika. A harmadik az objektiválás legmagasabb foka, ha az író egyáltalában nem is szól 

többé, alakjai, mint teljesen objektivált alakok mozognak. Ez a drámai költészet.”456  

                                                 
453 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
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Az objektivitás fogalmának műfajrendszerező szerepe elméleti szempontból másodlagos, 

hiszen a babitsi irodalomelméletnek nem célja a műfajok előzetes kategorizációja. Babits épp 

ezzel a hagyománnyal kíván szakítani.  

Az objektiválás irodalmi lépését szaktudományos érvként is használja: „...az irodalom a 

maga objektív különállásában már exprimált valami, ami külön él és van a világon. Ezért nem 

helyes az irodalmat a lélektani és szociológiái módszerekkel megérteni, mert az 

irodalomtudomány nem az írók tudománya.”457 Ugyanakkor felhívja a figyelmet a saját 

elméletéből is következő objektivitás-paradoxonra: „Az irodalom lényegében mindig líra, de 

ezzel szemben lényegében sokkal objektívebb, mint gondoljuk.”458 Ez a paradoxon adja a 

Babits lírájának elméleti igazolását, és irodalomelméletének legfőbb rendszerező elemét.  

Az objektivitásnak ez a fogalma az irodalmi alkotás egzisztenciális kiterjesztését hordozza: 

„Az irodalom kifejezése az írónak. Maga ez a szó: kifejezés, azt jelenti, hogy itt valami 

objektiválásról van szó. Nem egy tükörkép. A kifejezésben már bent van az is, aki kifejezi.”459 

Ez az irodalmi egzisztencializmus  megőrzött valamit azokból a filozófiai konnotációkból, 

amelyeket képvisel. Irodalomelméletét vizsgálva nem másodlagos kérdés ezért életművének 

filozófiai elemeit akár hatástörténetük, akár fogalmi készletük szerint vizsgálni. 

Rendszerelméleti státuszuk relevanciája általa is nyíltan igazolt.460 Objektivitás fogalmának 

filozófiai tartalmához hasonlóan lényegkeresésének metafizikai tartalma is instrumentális 

jelleggel bír, és poétikai tulajdonság marad. A Babits értelmezés metafizika-kritikája elismeri, 

hogy a létértelmezés és a lényegkeresés életművét végigkíséri.  

 Vida Gergely Babits létértelmező diskurzusai egymáshoz való viszonyának taglalása 

szempontjából három részre osztja az értelmezői hagyományt, és kiemeli, hogy ezek újra és 

újra felvetik az én identitásának kérdését. Mindezt metafizikai hatásdiskurzusba emeli, amikor 

a választ a Theosophikus énekek metafizikai rendszereinek ütköztetésében határozza meg.461 

Babits valóság fogalmát ismerve a korábbi vizsgálódások alapján ő maga nem tekinthető 

metafizikusnak, hiszen nem a világ önmagában való vizsgálatából indul ki, sőt, ez a szempont 

nem is jelentkezik irodalomelméleti vizsgálódásaiban. Módszertanát tekintve annyiban 

azonban mégis metafizikai, hogy az irodalom általános meghatározására törekszik, amely 

                                                 
457 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
458 Uo 
459 Uo 
460 Itt a tudományfilozófia konfirmálhatósági elve sikeresen érvényesül, bár bizonyos, hogy ez nem tudatos és 
szisztematikus törekvés volt Babits részéről, inkább filozófiai ismereteinek és analizáló szellemének 
intellektuális eredménye.  
461 Ehhez ld: Metafizikák nyelvi tapasztalata és az identifikáció nyelvi esélytelensége: Theosophikus énekek, In: 
Vida, Im 77-106. 
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során az egyediből kiindulva a legmélyebb ember fogalmáig jut el. Ezzel és az objektivitás 

fogalmával irodalomelmélete külső és belső határtalanságának metafizikai dimenzióját adja. 

Objektivitás fogalma amellett, hogy megvédi a szociológiai és politikai ellenérvekkel, 

valamint a realizmus, az idealizmus és a szélsőséges szubjektivizmus vádjával szemben, 

metafizikai jelleget is ad elméletének. Metafizikai gondolatainak világmagyarázó státusza a 

költői énre és annak irodalmi tevékenységére korlátozódik. Ez a költői én önmaga irodalmi 

létigazolásának bizonyul: „A költő hű marad önmagához! Gondoljunk Arany Jánosra, kinek 

egész élete leglényegében ez az önmagához való hűség...”462 Ez teremti meg azt az iróniát, 

amely a metafizikai igazságigényt is folyamatos kettősségben elhelyezi.  Objektivitás 

fogalmával a lét fogalom másként való értelmezése szükségszerűen együtt jár, ezért a szó 

szigorú értelmében mégsem beszélhetünk metafizikai vizsgálódásról.  

Vizsgálatának tárgyai (az irodalom jelensége és a költői lélek) létét nem vitatja, hanem 

evidenciának tekintve a diszciplinaritás autonómiáját igyekszik kimutatni. Vida 

értelmezéshagyomány-kritikája bírálja az esszék tematikus kijelentéseinek principalitását, arra 

hivatkozva, hogy ezzel olyan játéklehetőségeket zárnak le, amelyek esszéírói alapelemének 

tekinthetők. Az esszék artisztikus individuumának relevanciáját kérdőjelezi meg, önelvűnek 

nevezve azt. Megoldási javaslata a szövegek retorikájának hangsúlyozása, ebben látja a 

szerzői énteremtés lehetőségét, különválasztva azt a művekben megjelenő költői éntől.463 

Szerzői énje azonban nem értelmezhető a költői én alakjától és hatásától függetlenül. A 

szövegek individuum vizsgálata így kettős értelmezési struktúrát eredményez, ezek rivalitása 

azonban, nem viszonyuk statikussága, mint inkább tisztázásának nehézsége okán nem 

állítható egyértelműen. Az én-kettőség folyamatos jelenléte iróniát eredményez, amelynek 

elsősorban irodalmi relevanciája van. Ebből fakad a teoretikus és irodalmi (költői) 

szempontoknak a szövegekben megjelenő tartalmi versengése is, amelynek eredményét és 

textuális következményeit Vida maga is elismeri.464  

 A Babits értelmezés feladata annak eldöntése, hogy a korai esszék szemléleti 

artikulációi mennyiben kötik meg másféle elemzési lehetőségek mozgásterét. Nem lehet 

kizárólagos feladata azonban a főként értekező munkáiban megnyilvánuló diszciplináris 

határhelyzetek gondolati rangsorolása. Ezt nehéz pontosan meghatározni, mert bár ő maga 

                                                 
462 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
463 Vida Im 128-129. 
464 Vida itt Hansági Ágnes egyik tanulmányára hivatkozva elismeri a költő Babits teoretikussal szembeni 
győzelmét. Ehhez ld: Hansági Ágnes: Élmény és identitás. Dilthey élmény-kategóriája Babits irodalomelméleti 
előadásaiban – in: Uő: Az ixión-szindróma. Identitás és kánon a romantikában és a modernségben. Ráció Kiadó, 
Bp., 2006. 151. 



                                                                                                                                                        

 140  

nem nevezné az irodalmat szaktudománynak, elmélete mégis magán viseli a 

szaktudományosság jegyeit: „A lényeges irodalmi vonás tehát az expresszió. Ennek ismerete 

rásegíthet minket arra, hogy megállapíthassuk az irodalomtudomány viszonyát más 

tudományhoz, és hogy módszereiről is fogalmunk legyen.”465 Mindez Babits irodalmi  

öndefiníciós igényéből adódik, és azon artisztikus individuum irodalmi megnyilvánulásának 

ad rendszertani keretet, amely individuum felfedezése irodalomelméleti eredményeivel 

párhuzamosan történik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
465 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
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III. 3. Pszichológia 

 

 

 

Babits alkotásmódszertanának lélektani megalapozása még nem jelenti, hogy 

irodalomelmélete pszichológiai diszciplínává válna, de azt igen, hogy művei pszichológiai 

értelmezését motiválja. Egy immanens pszichológiai személetmód jelenléte olvasható ki az 

életműből, amelyet akár egy második módszertani olvasatnak is tekinthetünk. Ezért nem 

beszélhetünk babitsi pszichológiáról, sem irodalomelméleti pszichológiáról, de munkáinak 

lélektani relevanciáját tárgyalom. Bergson intuíció fogalma pszichológiai determináltságát, a 

pragmatikus filozófia holisztikus szemléletmódját, James tudatfolyam elméletét építette be 

saját elméletébe. Ezzel könnyen magyarázhatóvá tette irodalomelméleti megfontolásait.  

Az interdiszciplinaritás jelenléte tehát nem pusztán olvasmányainak fogalmi lecsapódása, 

hanem irodalomelméletének módszertanába is beépül. Az interdiszciplinaritás életművön 

belüli vizsgálata abból a látszólag önellentmondó magatartásból ered, amellyel érdeklődése a 

széleskörű interdiszciplinaritás, irodalomelméleti kidolgozásával pedig a szigorú 

diszciplinaritás jegyeit hordozza.  

Ez a pszichológia esetében a legerősebb: „Az egyes embernél lehetne talán lélektani 

megfigyelésekről szó, ezt elvégzi az orvostudomány, de az emberi lélek életébe csak az 

irodalommal lehet behatolni.”466 Műveltségének interdiszciplináris karaktere egyes 

tudományágak határprobémáira irányítja figyelmét. Lírájának ontológiai meghatározottsága 

eredményeképp sok művében érvényesül a holisztikus szemléletmód. Érdeklődésének széles 

spektrumát elméleti munkái informálisan is hordozzák, leginkább az egyes szaktudományok 

eredményeinek, kulcsfogalmainak saját módszertanába való beépítése által. Irodalomelmélete 

tekintetében azonban igen szigorú diszciplinaritás jellemzi; a társtudományoktól való 

határoltságot konzekvensen őrzi.  

Ahogy módszertanában a költői élmények tudati feldolgozásának technikai 

alapfeltétele az exteriorizáció, úgy irodalomelméleti rendszerigényét saját személyisége 

exteriorizációjának tekinthetjük. Irodalomelméletében tehát valójában saját pszichológaiai 

vizsgálatát végzi. Ha irodalomelmélete személyisége belső jegyeinek rendszerezett külsővé 
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tétele, akkor ez lélektani önvizsgálat eredménye. Ahogy a költői alkotáshoz szükséges egy, az 

egyediséget és megismételhetetlenséget biztosító intuitív elem, úgy személyiségének 

exteriorizációja során szüksége van az objektivitásra. Így oly módon kerül egyensúlyba 

szubjektivitás és objektivitás, hogy ellentétességük feloldódik, és egymás kiegészítői az 

alkotás folyamata során. A két fogalom ellentétessége rejtetten megmarad, mert az 

objektivitás fogalom metodológiai szerepét hangsúlyozza, és ez által a szubjektivitás fogalmát 

háttérbe szorította. Az ellentét tehát nincs feloldva, de új irodalomelmélet tudományos 

kritériumainak kívánva eleget tenni nyilvánvalónak kellett lennie, hogy individuális költészeti 

elve csak úgy menekülhet meg a szélsőséges szubjektivizmus vádjától, ha a személyiség 

olyan elemeit objektiválja, amelyek már eleve rendelkeznek a szubjektivitás tulajdonságával. 

Így tette meg a költői alkotófolyamat szubjektív elemeit e tartalmi változás hordozóivá.  

Mindezzel és az expresszió formai követelményeivel az ember legbelsőbb életét szándékozott 

kifejezni. Az irodalom lélektani vagy szociológiai módszerekkel történő megértését nyíltan 

tagadja: …nem helyes az irodalmat a lélektani és szociológiai módszerekkel megérteni, mert 

az irodalomtudomány nem az írók tudománya.” 467 E nyílt tagadás az irodalom diszciplináris 

védelmét szolgálja, ám a lélektani módszer elleni fellépése nem indokolt oly mértékben, mint 

a szociológiai módszerrel szembeni ellenállása annak kollektív vizsgálati szempontjai miatt. 

Az irodalom más diszciplínákra való módszertani redukciójával szembeni félelem azonban 

annál is inkább érthető, hiszen irodalomelmélete szakított korának irodalomelméleti 

hagyományával. A diszciplínán belül új korszak kezdődött éppen akkor, amikor a 

szellemtudomány német eredményei és annak szociologizáló módszere elérték 

Magyarországot. A lélektan nagy eredményei is már elterjedtek Európában, amikor Babits 

nekilátott tudatközpontú lélektani felismeréseken alapuló, és az irodalmi mű lényegét 

élethangulatként definiáló irodalomelmélete kidolgozásának. A tudati fejlődés mint a költői 

személyiség karakter feltétele jelenik meg nála. A költői tudat fejlődési folyamata nem 

pusztán tudati folyamat, hanem a lelkiekben determinált intellektus személyiség-kiteljesedése 

is. Ez a költői tevékenységgel nem változik, csupán megmutatkozik (exteriorizáció), és 

alkotásmódszertani szempontból nem külső feltétel, ellentétben a lélektan tudományos 

eredményeivel.  

Babits nem alkalmazott pszichológiát művel, diszciplína-integrációt sem végez, hanem 

az emberi léleknek intellektuális történésekre való módszertani alkalmazását végzi. Ezért 

irodalomelméletének pszichológiai vetülete van, amelyet vizsgálva olyan lélektani 
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következtetésekhez jutunk, amelyek a pszichológiában már érvényben vannak. Ő maga nem 

ismeri el, hogy pszichológiai módszereket alkalmazna elmélete kidolgozásában, tételeinek és 

érveinek pszichológiai érvényességét nem tekinti mérvadónak: ”A pszichológiai 

irodalomkutatás hibája: nem a lelkeket vizsgálták, csak az élményeket, a külső életet, ez pedig 

valóban csak külsőséges lehet.”468 A lélektani szemléletmódot azonban immanensen 

hordozza: „Minden út tehát az egyéniséghez vezet. Első pillanatra úgy látjuk: elérkeztünk az 

axiómához, melyet tovább kutatni nem lehet. Az író – ilyen! Ezt az ilyenséget fejezi ki 

műveiben. Ez egy tény. De mi mégsem mondhatunk le arról, hogy kutassuk az írói egyéniség 

rejtelmeit.”469 Babits intellektuális alapállapota az én-nem én perspektívája, amely 

személyiségéből átdolgozva válik költészetének alanyi meghatározottságává. Az én-nem én 

perspektívája olyan erősen határozza meg egész munkásságát, hogy ennek mentén haladva 

csak hangsúly-eltolódásokra képes, ebből kilépni nem. Ennek gyökerei a tudattalanban is 

megjelennek. Rába György az éjszaka és az álom képét Babits lírájának kezdetén és végén is 

meghatározónak tekinti.470 Rába szerint munkássága nem mutat nagy fejlődést, és már első 

megnyilatkozásaiban is teljes. Az én-nem én perspektívájának állandósága nem engedi, hogy 

szemléletmódja csupán az énre korlátozódjon. Ha ez megtörténik, könnyen az 

egzisztencializmus és a pszichologizmus irányába mozdulhatott volna. A változást a költői én 

múltidéző és a lélek eseményeket gondolatilag feldolgozó tevékenysége hordozza.  

Ez azonban már egészen korai korszakában megtörténik.471 Írói mivoltának horizontális 

vetülete ez az én-nem én perspektíva, míg vertikális vetületét a moralitás adja, amely az ész 

kizárólagosságra törését a hit által megakadályozza. Az én-nem én perspektíváját vizsgálva 

azt látjuk, hogy egész életműve pszichológiailag igazolható. Ez a vizsgálati lehetőség kettős: 

egyrészt e pszichologizáló szempontból, másrészt munkáinak implicit lélektani elemeinek, ill. 

azok irodalomelméleti érvényesség-lehetőségeinek vizsgálata.  

                                                 
468 Uo 
469 Uo 
470 „Az éjszaka, álmatlanul vagy álomban, de főként végigvirrasztva Babits személyiségrajzának fontos 
meghatározója, tudatos önszemléletének pedig szerves része. Amennyire kései lírájának egyik gyakori ihletője az 
éj, az álom (Az álom kivetett, Álmok kusza kertjeiből stb.), annyira ifjúságától kezdve önelemzéséhez tartozó 
mozzanatnak kell ítélnünk…” Rába György: Babits Mihály költészete 1903-1920, Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Bp., 1981. 1133. lábjegyzet, 633. 
471 „Az Esti kérdés és a Recitativ születési dátuma – 1909 és 1913 – közt Babits filozófiája, személyiségrajza és 
nem utolsósorban költői modellje is átalakult. Az Esti kérdés költői énje önkéntelen emlékeiben megmerülve a 
saját személyiségét magára öltött életlendülettel kívánt azonosulni, a Recitativ viszont a szó végzetes szerepe 
körül forgó gondolatritmussal a lélekké látott tényvilágot s kiváltképpen a természet elemi hatalmait ikerítve, 
létföltételeit faggatja, majd elszemélytelenült s vonatkozástalan képeket sorjáztatva, ki is oltja bennük az 
eszmefűző öntudatot…” Rába, Im 469.  
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A tudatlíra műfajmeghatározó szerepe az életmű vizsgálatakor a pszichologizmus redukciós 

módszerének irányába csábíthat. A tudatlíra fogalmából kiindulva könnyen elindulhatnánk az 

ismeretelméleti pszichologizmus felé, Babits egyéniség központúsága pedig az 

individuálpszichológia felé vonz. E kettős vizsgálati lehetőség túlértékelése azonban súlyos 

diszciplináris tévedés lenne. A pszichológia interdiszciplináris integrációs igénye nem 

szolgáltat elegendő tudományos okot vizsgálati módszerének más tudományterületen történő 

azonnali elfogadására. Az ismeretelméleti pszichologizmus Babits irodalomelméleti fogalmait 

és azok használati szabályait pszichológiai fogalmakra és így pszichológiai megismerés 

lehetőségére korlátozná; az irodalomelmélet így elvesztené irodalmi jellegét, és módszerét 

ezzel „elrabolnánk” az irodalomtól. Ami az individuálpszichológia vizsgálati irányát illeti a 

tudatlíra fogalmából kiindulva, elég figyelembe venni azt, hogy ez a mélylélektani irányzat 

éppen a psziché tudattalan régióit helyezi vizsgálatának előterébe, átlépve így a tudatosság 

vizsgálatának határait. Babits tudatfogalma, illetve a tudat fejlődésének irodalmi lehetőségei 

nem a tudatosság szigorú keretei közt mozognak. Erős művészi intuíció itt jelenik meg, amely 

olyan lelki folyamatokat artikulál irodalomelméleti érvényesség-igénnyel, mint amilyen az 

emlékezés vagy a fantázia:  

„A magas költészet nem elégszik meg a külső, látott élmények kifejezésével, de felgazdagítja 

azt a saját asszociációival, emlékeivel.”...”Az a tehetség, mellyel az író az élményeket nyelvvé 

dolgozza fel, ez a fantázia, melyről azt mondtuk, hogy az egyetlen pszichológiai jellemvonás, 

mely megkülönbözteti az írót a közönséges embertől.” 472 Ezek vizsgálata a pszichológia 

számára is releváns konklúziókkal szolgál. Egy ilyen vizsgálat azonban csupán annak 

kimutatását tűzheti ki célul, hogy az elmélet bizonyos elemeinek irodalmi használata 

pszichológiai típusú gondolkodás nyomait mutatja. Babits ezt visszautasítaná, legfőképp 

módszertani megfontolásból. Ennek ellenére elmélete több ponton támaszkodik a 

pszichológia eredményeire, és általánosságban elmondható, hogy mindenekelőtt az emberi 

lélek473  foglalkoztatja. Sőt, Nemes Nagy Ágnes szerint a tudatos költő művészi programjában 

még a megírás utáni lelkiállapotnak is van relevanciája.474 Első alkotói korszakának 

introvertáltsága és az ezzel egyidejű objektív költői igény az introvertált személyiségtípusnak 

művészi karaktert ad. Kikerüli az introvertáltság egyik produkciós veszélyét, a 

szubjektivizmust, differenciált kidolgozását adja azonban az én-fogalom irodalmi vetületének.  

                                                 
472 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 
2014. augusztus 22. 
473 „az emberi lélek geológiája érdekelte” Nemes Nagy Ágnes: A hegyi költő (Vázlat Babits lírájáról), Magvető 
Kiadó, Bp., 1984. 16. 
474 Nemes Nagy Ágnes: A hegyi költő (Vázlat Babits lírájáról), Magvető Kiadó, Bp., 1984. 21. 
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III. 3. 1. Babits én fogalmáról 

 

 

 

 

         A lelkiállapot a költő irodalmi produktumának az én-nem én perspektívájából nem 

korlátozóan egzisztenciális kiindulópontja. Sokkal inkább olyan költészeti én fogalomnak az 

egyénben és annak alkotói tevékenységében megjelenő példája, amely nem feltételez 

költészet előtti én fogalmat.  

Babits én fogalma költészetében artikulálódik, és a költői kifejezés belső feltétele. Az én célja 

nem a megértés, hanem a kifejezés. A megértés az irodalmi alkotásfolyamatban a tudat egyik 

állomása, szükséges, de nem elégséges feltétele az irodalmi mű létrejöttének. A megértés 

ismeretelméleti kategóriájának ez a létélményt középpontba helyező problematizálása az oka 

annak, hogy a korpusz filozófiai reflexiójának ontológiai és nem episztemológiai iránya 

dominál: „Irodalmi érték az expresszió értéke, ad-e a mű újat, átélet-e egy eddig át még nem 

éltet?”475 Ennek ellentmondani látszik a poeta doctus alakja, aki a megismerés racionalizáló 

erejét felismeri, és aki az irracionálist is racionalizálni akarja.476 Babitsnál a megértés egyfajta 

átélés: „az átélés a legvalóbb valami. Talán még a tudomány sem annyira konkrét, mert az 

csak szabályokat ad a természetben való eligazodásra.” 477 Az én azonban élményeit nemcsak 

átéli, hanem egyszersmind tudatában is van ennek az átélésnek, amelyet irodalmilag készül 

kifejezni: „meg lehet érteni, mily nagy és nehéz dolog az expresszió. Az érzelmek matematikai 

formulája volt a fentebbi példa. Az igazi, átélt érzelmek kifejezései nehezek még 

apróságukban is.”478  Ha figyelembe vesszük az én és a világ nem elválasztott voltát, ezt  az 

átélés-fogalmat nem tekintjük szubjektivizmusnak.   

Én fogalmának alapja a világ, ahogy az énnek megjelenik. A költészet a költő énjének 

művészi kifejeződése, és öndefiníciós lehetőség. Az én irodalmi megnyilatkozása 

fejlődésének bizonyítéka, és belső változásának jele. A változás folyamatos, ez biztosítja az 

alkotás szabadságát és egyediségét, hiszen ennek megélése az élmények elemeit folyamatosan 

változtatja. E változás szemlélése által az én folyamatos gondolkodó tevékenységet végez. 

Állandó belső reflexió zajlik az észlelés során, amely számára nagyrészt tudatos tevékenység 

                                                 
475 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
476 Rába György: Babits Mihály költészete 1903-1920, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1981. 77. 
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eredménye. A feldolgozott anyagból merít a költő alkotói tevékenysége során, amelyben az én 

belső határtalansága tárul fel számára. A tudattalan kapcsán a lélektan egyik állítása annak a 

tudat számára való artikulálatlansága. Épp ilyen következtetés eredményeként állítja Babits az 

alkotófolyamat egyediségét és az alkotás megismételhetetlenségét, ti. az én a maga 

határtalanságában és individualitásában egyedi, alkotása pedig énje belső határtalanságának 

folyton változó észlelési és gondolati elemei változása okán azoknak egyedi konstellációjából 

születik meg. Úgy tűnhet, nem a véges elemből végtelen generálásának filozófiai 

problémájával szembesülünk, hiszen az én belső határtalansága olyan végtelen számú 

megismerendő elemet feltételez, amelyeket az objektív én csak költői rendszerébe foglalva 

kifejez: „[Az irodalmi mű] a végtelen világ leképezése egy végtelen műlehetőségben.”479  

Ez az expresszió Babits művészetfogalmának lényege. Így alkotva az én olyan lelkisége tárul 

fel, amelyet a filozófia nem képes felszínre hozni. Ez az irodalom elvitathatatlan többlete a 

filozófiával szemben, és énvizsgálat tekintetében eredményei hasonlóak a lélektan tudattalan-

vizsgálatának eredményeihez.  

Irodalomelméletében az én belső életének elsődleges tevékenysége a gondolkodás, de még ez 

is másodlagos a lelkiállapothoz képest: „az ember legbensőbb élete nem a gondolkodás, de 

nem is tisztán az érzelem, hanem - jelöljük így - a lelkiállapot (melyben mind a két fogalom 

benne van). És ez fejeződik ki az irodalomban.”480 Az én külső életéhez tartozik részben a 

költői alkotás, részben valóságélményének természettapasztalata. Az énnek ez a belső és 

külső élete számára ontológiai probléma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
479 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
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III. 3. 2. James tudatfolyam elmélete és az emlékezet fogalma 

 

 

 

 

 Babits számára az emlékezés relevanciája múlt és jelen szoros összefonódásából, 

illetve ennek személyiségalkotó szerepéből ered: „Szabad-e most, amikor a diadalmas 

múltra-tiprás divatja járja, szabad-e olyan dologgal bíbelődni, mely mindennél a múltra 

támaszkodik? Szabad-e így foglalkozni az irodalommal? Kell!” 481 A költő morális 

kötelessége, hogy jelenét múltjával ellentétbe kerülni ne engedje. Ez James tudatfolyam-

elmélete egyik elvének alkalmazása, amelyről az alábbiakban lesz szó. Ez a morális 

kötelesség az irodalmi alkotás formafeltétele. Egész életében hű marad ehhez az elvhez, 

minden kritikájának és elemzésének alapját adja annak vizsgálata, hogy az adott mű hogyan 

viszonyul intellektuális múltjához. Az a játékosság, amely nyelvi megoldásaiban verseinek 

vitalitását adja, nem jelenik meg sem gondolkodásában, sem módszertani elveiben.  

A moralitás mint irodalmi feltétel belső lelki következetességet jelent, és a mentális 

egészség fogalmával rokon. Az emlékezés tehát erkölcsi kötelesség; ez recepciós és 

hermeneutikai szempontból is releváns, hiszen egy mű befogadása és értelmezése nagyban 

függ a szerző lelki koherenciájától. A moralitásnak ez az irodalmi kötelessége, illetve ennek 

objektív alkotásmódszertani szerepe olyan etikai fogalmakat iktatnak ki, mint az igazság vagy 

a hazugság. „Az irodalmi élet fokmérője az emlékezés”,482 így az igazság fogalmát az 

irodalmi hitelesség váltja fel. Amikor az igazság fogalmát használja, már az általános 

moralitás értelmében teszi ezt. Vannak tehát olyan fogalmai, amelyek rendszertani 

dinamikájuk mellett korlátozó értelemben jelennek meg irodalomelméletében - sőt, az 

elméleten belüli dinamikájukat épp ez a korlátozó értelmű használat adja - mind explicit, 

mind implicit módon. Explicit módon jelenik meg például az élmény vagy a kollektivitás 

fogalma, implicite pedig például az előbb említett moralitás fogalom. Ezzel korántsem 

szeretném azt állítani, hogy moralitás tekintetében irodalomelméleti munkáiban más etikai 

nézeteket vallott volna, mint magánemberként, inkább a fogalmak differenciált és 

diszciplináris alkalmazására szeretném felhívni a figyelmet.  

                                                 
481 Uo 
482 Kulcsár Szabó Ernő: A Nyugat kultúrafogalma és kulturális orientációja Alföld, 2009/február, 
http://www.alfoldfolyoirat.hu/node/167 2009/február Letöltés dátuma: 2014. május 2.  
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 Babits fogalmai két irányba mozdulnak: egyrészt befelé, instrumentális okokból 

korlátozódnak, másrészt külső, szaktudományos forrásból módszertani célokhoz merítenek 

jelentéstartalmakat. Míg az első a diszciplinarítás jegyében az irodalom tudományos céljait 

szolgálva alakul, addig a második irányban az interdiszciplinaritás jegyei mutatkoznak meg. E 

második eset egyik legeredményesebben vizsgálható példája az emlékezet fogalom, amelynek 

lélektani középpontba állítása éppúgy pszichológiai lépés, mint a tudatfogalom módszertani 

centralizálása. A tudat és emlékezet Babits által használt fogalmai lefedik a kor mélylélektani 

kutatási területeit. A tudat racionalizáló tevékenységének és a tudattalan asszociációs 

lehetőségeinek irodalomelméleti megalapozását végzi.  

A mélylélektani irányzatoknak azon célja, hogy a lelket genezisében szemléljék, 

alkotáslélektani keretbe helyezve  Babitsnál is megtalálható: a költő lelkének az  

alkotófolyamat során elért lelkiállapot-változásai az alkotásban megjelennek: „Minden 

irodalmi mű pontos leképezése egy egyszer előforduló lelkiállapotnak.”483  

Ám míg a mélylélektanban a vizsgált személy egy fejlődés szerves egészet létrehozó 

eredménye, addig Babitsnál az irodalmi mű alkot ilyen szerves egészet, amely alkotója lelki 

karaktere művészi lenyomata: „Az irodalmi mű a maga teljességében egy egészen új élményt 

ad, ha a formáját analizáljuk, azt találjuk, hogy az egyes formai eszközök már másutt is 

használt eszközök, vagyis már formulák, és csak együttes hatásukban lesznek 

expresszióvá.”484  

A költő alkotásában saját magával találkozik: „az, amit az irodalom lényegileg kifejez, az az 

író lelke, az egyén lelke.”485 Mindezek alapján elmélete hasonlóságot mutat az 

individuálpszichológiai irányzattal. Ennek alapfeltevése azonban, mely szerint az ember 

érdeklődését tekintve szociálisan meghatározott, azaz szociális érdeklődésünk emberi voltunk 

evidenciája, Babitsnál nem található. Az irányzat kreatív én fogalma ugyan már közelít a 

babitsi művészet fogalom alanyi feltételéhez, ám nem azonos vele.  

Babitsnál a művészi én nem olyan szubjektív alapokon nyugszik, mint az 

individuálpszichológia kreatív én fogalma. Szemléletmódjukban hasonlóságot mutatnak 

azonban a holisztikusság tekintetében. Amint az a tudatfogalom kezeléséből kitűnik, Babits 

sokat megsejtett a kor pszichológiai nóvumaiból. Nagy bölcseleti műveltségével könnyen 

juthatott olyan irodalomelméleti következtetésekre, amelyek más szaktudományok más 

szempontok szerinti embervizsgálatának szakmai konklúzióival rokonságot mutatnak.  

                                                 
483 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
484 Uo 
485 Uo 
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Szintézisteremtő igénye az európai gondolkodás irodalmi alkotásainak értelmező 

rendszerezésére irányuló törekvésében is megmutatkozik. Az európai irodalom történetét 

megírni szándékozó költőnek mindenekelőtt az európai gondolkodás szintézisére kell 

képesnek lennie. Mindezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, ha életművének intellektuális 

hatástörténetét vizsgáljuk, amely vizsgálat egyik szempontja épp az itt tárgyalt 

interdiszciplinarítás irodalomelméleti relevanciája.  

  Irodalomelméletének talán legnagyobb hatású forrása William James pszichológiai 

munkássága. James pragmatikus filozófiájának pszichológiai elemeit bizonyíthatóan 

alkalmazza elméletében. A tudatfolyam-elmélet öt alapelve közül négyet teljes egészében 

átvesz. A „Minden gondolat egy személyes tudat része” elv az irodalomelmélet individuális 

szempontját, a „Minden személyes tudatban a gondolat állandóan alakul” elv a hérakleitoszi 

változásfogalom pszichológiai használatával kiegészítve a változás-változatlanság irodalmi 

dinamizmusát adja. „A gondolat minden egyéni tudaton belül folyamatos” elv hatására az 

emlékezet készségével a múlt és jelen terét az énen belül, folyamatos együttmozgásban 

határozza meg. „A gondolkodás mindig önmagától független tárgyakkal kapcsolatban 

jelentkezik” elv kivételnek tekinthető. Babits a jamesi gondolatokat saját elméletében a 

lelkiállapotnak felelteti meg, és az irodalmat e lelkiállapotban lelki tartalom visszaadásának 

tekinti: „Az egész lelkiállapotnak ezt az egész folyamatát, melyről az irodalom gyakran egész 

keresztmetszeteket ad, James a gondolatok folyamának [nevezi].”486 A függetlenség kérdése 

ez esetben nem tisztázott, mert Babits az észlelést a kanti értelemben, a valóságnak az én 

számára való megjelenéseként értelmezi. A gondolkodás szintetizáló tevékenysége számára 

nem az első lépésben, az észleletben manifesztálódik, hanem csak a második lépésben, annak 

irodalmi kifejeződési lehetőségeiben. Az „E tárgyak egy részével a többi rész rovására 

foglalkozik, és folyton kiemel vagy mellőz – választ közülük” elvet a szelekciós készség 

tárgyválasztásával elfogadja, de az esztétikai szempontokat mellőzve morális lépésként 

határozza meg. 

 Rába György Babits korai költészetének elemzésében487 többször visszatér a James 

által művelt filozófia pszichológiai alkalmazásának a babitsi munkákban való 

megjelenéséhez. Felhívja a figyelmet arra, hogy a Babits által használt és módszertanilag 

kidolgozott emlékezet fogalom lélektani műszó. Babits a fogalmat eszerint használja, amikor 

az ember legmélyének elérhetését tulajdonítja neki, vagy amikor az élmények végtelen számú 

                                                 
486 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
487 Rába György: Babits Mihály költészete 1903-1920. Szépirodalmi Kiadó, 1981. 
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változatának az emlékezés által biztosít lehetőséget: „Az író aszerint tartja jelentősnek az 

élményt amint az az ő lelki egyéniségének jelentős. És az általa fontos élményt, ha mégoly 

csekély is, ösztönszerűleg beilleszti emlékezetébe. Az ő memóriája másképp veszi fel az 

élményeket, mint a praktikus emberé.”488 Az emlékezet fogalmához kapcsolódva jelenik meg  

alkotáslélektanának morális karaktere; az emlékezet, múlt és jelen összekötője az 

önmagunkhoz való hűséget biztosítja. Ennek szelektív szerepe is van az irodalomban, az 

irodalmi kiválóságok emlékezete csak ebben az erkölcsi vetületben működhet, mert ez adja 

műveik irodalmi értékét: „...az irodalmi zseni inkább a morális tulajdonsághoz 

hasonlítható.”489 Az emlékezet fogalma Rába szerint a tudatlíra poétikai formaszervező 

eleme.490 Ebből ered a költői egyéniség fogalma. Az emlékezet mint a lélek legmélyét feltárni 

képes ihlet az egyediség lényegét adja az elmélethez: „a költőt nem élményei teszik költővé, 

hanem az a mély egyéniség, melyet magával hoz - és ez a lényege az írói zseninek a hűsége 

önmagához, egész élete ennek logikus felépítése.”491 Ez a megismételhetetlen egyszeriség az 

irodalmi alkotások individualitását megkérdőjelezhetetlenné teszi, és alkotásmódszertanának 

legerősebb érvét szolgáltatja. Költészet és irodalomelméleti pszichológiai fogalmai már a 

megalkotásukat megelőző elméleti megfontolások során keverednek Babits ismeretelméleti 

igényeivel, a fogalmak genezisének diszciplináris határai ezért nem minden esetben 

egyértelműek. Most e kulcsfogalmak – mindenekelőtt az emlékezet fogalma – lélektani 

alapjait szeretném megvizsgálni. Babits tudatfogalmára minden bizonnyal hatott James 

tudatfelfogása, amelyben minden tudat személyes. Németül olvasta James munkáit, ismerte a 

kor pszichológiai novumának számító tudatfolyam elméletet, amely a folyamatos változás 

gondolatán alapul. James pragmatikus filozófiája ugyanakkor már a tudat fogalmának 

definiálásakor megmutatkozik, amikor is a tudat létrejöttének okát annak funkciójában 

határozza meg. James-hatású összefüggő képszalag elméletének az összefüggés melletti 

másik lényegi eleme a változás. Míg James a megszakíthatatlanságra helyezi a hangsúlyt, 

addig Babitsnál a változás biztosította folyamatosság jelenti alkotásmódszertanának alapját. A 

tudomány és művészet művelését a tudat legmagasabb fokú tevékenységének tartja: 

„M űvészet és tudomány legmagasabb foka a Tudatnak...”492 A fogalomalkotást a művészeti 

tevékenységből eredő tudományos tevékenységnek tekinti.  

                                                 
488 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
489 Uo 
490 Rába, Im 76. 
491 Babits, Im 
492 Babits Mihály: Tudomány és művészet Nyugat, 1912/24. 
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Babits líráját és irodalomelméletét ezért érdemes hatáslélektani szempontból is 

megvizsgálni. Itt nyer ugyanis ismét relevanciát az egész költészetét meghatározó 

objektivitás. A változás az én felől tekintve annak kettősségén alapul. Én fogalmának 

kettőssége azt jelenti, hogy az én helyzete nála az élmények alanyaként kettős, külső és belső 

élmények átélésére is képes. Az előbbi az énen kívül történő események intellektuális átélése. 

Az utóbbi a megismerés élménye, ez az én részben ismeretelméleti funkciója. Mindez az én és 

a világ szerves egészet alkotó egységének gondolatából fakad.  Az a gondolat, hogy a változás 

egyediséget teremt, nem jelent egyben relativizmust, hiszen a valóságtól való 

elrugaszkodottság lehetősége az elméletben nem játszik szerepet. A változás James-től átvett 

gondolata nem jelenti egyszersmind annak eredeti értelmében való használatát. Míg Jamesnél 

ugyanis a tudat állandó változása hozza létre azt a bizonyos képszalagot, addig Babits egy 

tudattartalom megjelenését a lelkiállapottól teszi függővé. Ugyanaz a tudattartalom más-más 

lélektani állapotban más oldalát mutatja. Erre a különbségre Rába György hívja fel a 

figyelmet.493 Fiatalkori költészetét elemző munkájában nemcsak az életmű filozófiai 

megalapozású vizsgálati lehetőségének horizontját rajzolja meg, hanem jelentős 

gondolatokkal szolgál az interdiszciplinarítás vizsgálat tekintetében is. Rába György Babits 

objektív költészetét egyértelműen a jamesi pszichológia átélésének tekinti.494 A változás 

pszichológiai konnotációja Jamesen keresztül Babits irodalomelméletének alapját adja. 

Mégsem a változás az, amely a költőt költővé teszi, hanem a teremtés, az alkotás; objektívvé 

pedig az élményeiből megfogalmazott összefüggések objektív voltának feltételezése által lesz.  

Így szabaddá válik az alkotás folyamata: az én még saját magába sem lehet bezárva az 

alkotófolyamat során, önmaga végtelenségének szubjektív totalitásától a valóság által menti 

meg Babits a költőt azzal, hogy az alkotás folyamán feltételezi az önreflexió lehetőségét. 

Nemes Nagy Ágnes hívja fel a figyelmet arra, hogy Babits "nagy önkételkedő".495  

Nemes Nagy pszichológiai kontextusba helyezi a babitsi objektivitást, amikor azt – ahogy 

arról már korábban is szó volt - introvertáltként jellemzi.496 Babits valóban introvertált, és 

Nemes Nagy Ágnes a személyiségtípusok jungi distinkcióját alkalmazza rá, nem véletlenül. 

Folyamatos expressziót végző, a művészi exteriorizáció fogalmát kidolgozó introvertált 

személyiség. 

 

 

                                                 
493 Ehhez ld: Rába György: Babits Mihály költészete 1903-1920, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1981. 222. 
494 Rába, Im 240. 
495 Nemes Nagy Ágnes: A hegyi költő (Vázlat Babits lírájáról) Magvető Kiadó, Bp., 1984. 21. 
496 Nemes Nagy, Im 103. 
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III. 3. 3.  Bergsoni intuíció elmélete 

 

 

 

 

A bergsoni intuíció átvételére és a fogalom költészetben betöltött szerepére a 

későbbiekben kitérek; most e fogalom lélektani vetületét igyekszem vázolni. Bergson 

filozófiájának e kulcsfogalma a racionalitáson kívüli elmebeli lehetőségek érvényesülését 

biztosítja. Bergson-ismertetésében megemlíti,497 hogy az intuíció fogalmát az ihlet fogalmával 

együtt használja. Mindkettőt költészeti tevékenység keretfeltételeként határozza meg, mint 

olyannak a lehetőségi feltételét, amely a filozófián túli elérését ígéri.  

Ez a filozófián túli a költészet. E diszciplináris hierarchia gondolata Babitsnál szintén jelen 

van. Ezért nevezi szabadítónak Bergsont, aki visszaadta az emberi szellem mindenhatóságába 

vetett hitet Európa számára. Nyilvánvalóan saját intellektuális sejtéseinek tematikus és 

rendszerezett igazolását látja. Metafizikai reflexiója nem csupán intellektusának diszciplináris 

eleme, hanem saját poétikai elméletének horizontját is megrajzolja.  

Az intuíció és ihlet nem racionális meghatározottsága fogalmilag biztosítja az én tudatán kívül 

eső, az én belső határtalanságának nevezett én-rész lélektani felismerését. E két fogalomra 

szüksége van, mert nem használja a tudat oppozíciós fogalompárját, a pszichológia tudattalan 

fogalmát. Használja ellenben, és Bergson elméletében is üdvözli az ösztön fogalmat: „Az a 

folyamat, amellyel a költőnek sikerül magát exteriorizálni...egyrészről tudatos erőfeszítés, 

melynek azonban folyton segít a tudattalan ösztön munkája.”498 Ez a freudi elmélet egyik 

alapeleme, amelyet az ihlet fogalmával azonosít:  

„Nyilvánvaló, ha mi az írók pszichológiájával akarnánk foglalkozni, könnyen megejthetnők 

azt az érzést, amely azon íróban az "ihletet" érezteti.” 499 Alkotásmódszertanában az ihlet a 

tudatostól lényegileg különbözik. A tudat az embert a tudomány felé tereli, amely bár 

uralhatja az intellektust, de nem merítheti ki azt. Az ihlet és intuíció irodalmi relevanciájával 

kompenzálja alkotásmódszertanának tudati kiindulópontját, és így elméletét bár formálisan 

tudományos igénnyel építi fel, megőrzi tudományon kívülinek, amely több puszta 

filozófiánál. 

 

                                                 
497 Babits Mihály: Bergson filozófiája, Nyugat, 1910/14. 
498 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
499 Uo 
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III. 4. Szociológia 

 

 

 

 

Babits idegenkedett a szellemtörténettől és annak szociológiai alapú vizsgálati 

módszerétől: ”…Mindez sok szolgálatot tesz és nagyon segíti az irodalom kollektiv 

folyamának megfigyelését; az egyéni jelenségekre azonban már sokkal bajosabban 

alkalmazható. Az áramok rajza a kollektiv szemléletben tökéletesnek és igaznak látszik; 

mihelyt azonban egyes írói egyéniségekre akarjuk vetíteni, nehézségekre és erőltetett 

magyarázatokra vezet.”500  

Az általános értelemben vett társadalmiság elemzésének felhasználását és tudományos 

igazolását, valamint ennek irodalomelméleti konklúziók kialakításában betöltött szerepét 

megengedhetetlen túlzásnak tartja. A szellemtörténet és a szellemtudományi módszer 

magyarországi megjelenését a németországihoz hasonló lelkesedéssel fogadta. Az irányzat 

sajátossága, hogy az emberi szellem nagy alkotásait történeti összefüggésbe helyezve azokat 

intuícióval támogatott deduktív módszerrel vizsgálta. A történeti folyamatában egységesként 

ábrázolt szellem történetének alapja a korszellem, amely pszichológiai alapon, szociológiai 

módszerrel vizsgálva alkalmas arra, hogy más diszciplínák elemző módszerévé válva azok 

tárgyait is, jelesül az emberi szellem bölcseleti műveit meghatározza. Az irodalom terén épp 

ezt az interdiszciplináris érvényt kérdőjelezi meg, kritikája erre irányul. Nem adja az irányzat 

egységes, következetes bírálatát, pusztán módszerének irodalmi relevanciáját, illetve annak 

kizárólagosságát a szociológiai módszer kollektivista alapjainak irodalomra való 

vonatkoztatásának elutasításával kérdőjelezi meg: ”Kollektív jelenség-e az irodalom? Igazi 

lényegében aligha; s minden oly norma vagy nézőpont, mely e "kollektív márványzat" 

alakulásaiból merülne föl, könnyen hamis lehet az irodalomra alkalmazva.”501 

Az irodalomszociológia módszerét a saját rendszerén belül hasznosnak tartja, az irodalom 

területén segédtudománynak tekinti, Thienemann Tivadar irodalomtörténeti munkáját502 

üdvözli, levegőt hozónak minősíti. Babits tehát híres szellemtörténet-kritikájában nem a 

szellemtörténet teljes kritikáját nyújtja, hanem saját irodalomelméleti módszerét védelmezi a 

szellemtudományos módszer szerinte jogtalan metodológiai térhódításával szemben:  

                                                 
500 Babits Mihály: Szellemtörténet 6. Nyugat, 1931/18. 
501 Babits Mihály: Szellemtörténet 7. Nyugat, 1931/18.  
502 Thienemann Tivadar: Irodalomtörténeti alapfogalmak, Danubia, Pécs, 1931.  
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„A tudomány feladata éppen az lehetne, hogy oly intuícióhoz jusson el, amely nem szubjektív 

és nem egyéni. Itt van a szellemtörténeti módszer nagy veszélye: a mozaikrajzok, melyeket a 

múlt tényeiből összerak, szinte szükségszerűleg önkényesek…”503 Ezért e kritika teljes elméleti 

igazolása megadható az 1919-es irodalomelméleti előadássorozat főbb gondolatai és azok 

kulcsfogalmainak rekonstruálásával.  

Ez a kritika inkább Babits szellemi lázadása, mint tematikus bírálat. Annak ellenére, hogy az 

irányzat kialakítói elméleti munkáinak nagy részét részletesen ismerte, a szellemtörténet 

elméleti megalapozói közül504 főként Dilthey és Rickert tanainak ismeretében alakította ki az 

irányzathoz való viszonyát. Míg munkáiban a Rickert hatás rejtetten jelentkezik,505 addig a 

Dilthey által nyújtott elméleti alapokra explicit módon, fogalmi magyarázatok segítségével 

reflektált.506 A szellemtörténészi munka általános bölcseleti és kulturális eredményességét 

nem elismerni vagy azokat teljes mértékben ignorálni inkompetencia lett volna részéről. 

Szociológia, szellemtudomány és irodalom módszertani tudományos határát élesen 

megrajzolja és megtartja, és az irodalom területére merészkedő szociológiai módszer nem elvi 

elutasításra, hanem metodológiai cáfolatra készteti.  

Az irodalom művelésének autonómia-feltételét annak módszertanában alapozza meg. A 

Szellemtörténet(1931)507 egyik reflektálója, a művészetelméleti ellenérveket felhozó Fülep 

Lajos mindenekelőtt elismeri, hogy kritikai biztonsággal tárta fel a szellemtörténet 

érvényének határait.508 Ugyanő intellektusának ellentét elvű meghatározottságát igen találóan 

fejezi ki, amikor „kételkedő, de biztonságra áhítozó filozófus”-nak tartja.509 Az irodalom 

diszciplináris megalapozása Babits szociológiához való viszonyának vizsgálatával 

irodalomelméleti szemléletét hangsúlyozza. Ez explicit formában jelentkezik a 

szellemtörténet–kritikában, ahol az irodalom védelme érdekében kritikai hangot használ:  

”A magyar tudománynak új célja, ideálja vagy tán módszere van. Az az elv vagy módszer, 

mely első jelentkezésével ily gyümölcsözőnek bizonyul, minden figyelmünket megérdemli. S 

egyszersmind kritikai éberségünket is kihívja. Megszoktuk bizalmatlannak lenni a módszerek 

iránt.” 510 Ebből a kritikai viszonyból nem lép ki, és ennek oka intellektuális magatartásának 

                                                 
503 Babits, Im 
504 Poszler György ide sorolja Wilhelm Dilthey, Wilhelm Windelband, Heinrich Rickert és Eduard Spranger 
munkásságát. 
505 Erről részletesen ír Hansági Ágnes következő munkájában: Élmény és identitás. Dilthey élmény-kategóriája 
Babits irodalomelméleti előadásaiban – in: Uő: Az ixión-szindróma. Identitás és kánon a romantikában és a 
modernségben. Ráció Kiadó, Bp., 2006.     
506 Babits Dilthey-reflexiójának lényegét Szellemtörténet című írása tartalmazza. Nyugat, 1931/18. 
507 Babits Mihály: Szellemtörténet, Nyugat, 1931/18. 
508 Fülep Lajos: Szellemtörténet – Hozzászólások Babits Mihály tanulmányához, Nyugat, 1931/24. 
509 Uo 
510 Babits Mihály: Szellemtörténtet 2, Nyugat, 1931/18. 
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kritikai alapvonása, az örökös pozícionálatlanság. A semmivel nem azonosulás elve olyan 

teoretikus álláspont, amely már a fiatal költő verseiben is megmutatkozik.511  

 Hansági Ágnes ebből a kritikai teoretikus pozícióból Babits irodalomelméletének 

önértelmező szándékára következtet.512 Ez bölcseletének lényege, a filozófus világhoz való 

viszonyulásának világfelettiségében állandó, a relativizálást csak e pozíció megőrzésével, 

korlátozóan megengedő intellektuális attitűdje: „Az irodalmi mű mindig oly mű, melyhez 

hasonló nincs.”513 Babits irodalomelméletét ebből a tudati pozícióból építette fel: „...minden 

dolog egyformán a természetben van, a végtelen láncban semmi sem első vagy másodlagos.  

Minden azon fordul meg, hogy hogyan nézzük.”514 Ezért elméleti munkáiban lényegi 

gondolatai kifejtésének differenciációs különbségein kívül új, vagy megújításra vezető 

gondolatokkal nem találkozunk. A teljesség kifejezése válik szervező elvvé: „A formai 

princípium, mely szerint az irodalomban adva van a lelki tartalom: a teljesség, a pontosság 

princípiuma. Ez eldönti az irodalmi mű kérdését. Adja-e az író lelki tartalmát teljes 

pontossággal (vagy akarja-e adni), vagy csak azokat, melyek könnyen közölhetők és 

érthetők?” 515 Ehhez történő intellektuális viszonyulásunk ugyanolyan, mint a platóni 

dialógusok érvmeneteinek formális vizsgálatánál: a sok álérv ironikus hangsúlya a valódi 

érvek elméleti alátámasztását szolgálja, az újdonság sem stílusban, sem tartalomban nem célja 

a művek retorikájának. Ezért azt is mondhatjuk, hogy retorikájában – is – filozófiai, amely 

tetten érhető az elméleti-módszertani önvédelem tipikus példájának tekinthető 

Szellemtörténetben. Erről ugyanakkor elmondható, hogy fogalmiságában nem tisztázott érvek 

használata szövi át a szöveget: „Eszem ágában sincs a német szellemtörténeti teóriák 

tanulmányába merülni, hogy a szellemtörténet magyar változatáról "szakszerű" véleményt 

alkossak. Különben sem feladatom a szakszerűség. De ahol a kutatást vezérlő elvek, célok és 

irányok kerülnek szóba, ott nem árt a kívülálló kultúrember ellenőrző szeme sem, akit nem 

csupán egy tudományszak érdeke izgat. Hanem maga a tudományosság; s az egész kultúra 

sorsa és lehetőségei.” 516 Babitsot azonban itt nem maga a tudományosság, sokkal inkább az 

irodalom tudományos védelme érdekli, és legfőbb feladatának éppen az irodalmi 

szakszerűséget tartja. A szövegben később sem tisztázza, hogy mit ért az általános értelemben 

vett tudományosságon, és miért előzi meg vizsgálati szempontjai között ez az általánosság a 
                                                 
511 Itt elsősorban a Theosophikus énekekre gondolok, amelyekben a metafizikai pozícióinak vázolását és 
érzékeltetését nem követi állásfoglalás. 
512 Hansági, Im 151. 
513 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
514 Uo 
515 Uo 
516 Babits Mihály: Szellemtörténet 1. Nyugat, 1931/18.  
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szaktudományosságot. A válaszok ellenérvei sok esetben erre a tisztázatlanságra vonatkoznak. 

Babits ezekre az ellenérvekre nem válaszolt, munkája ennyiben szubjektív, amely leginkább 

fogalmi distinkciói hiányosságaiban517 mutatkozik meg.  

A Nyugatban megjelent terjedelmes kritikára négy válasz érkezett, és mert ezekre már nem 

válaszolt, a párbeszéd nem teljesedett vitává. Ennek ellenére diszciplinaritás-elvűségének 

gondolatai a szellemtörténet irányzatának metodológiai ellenvetéseiként megfogalmazva jelen 

vannak a szövegben. Szellemtörténethez való viszonyának egyik lehetséges értelmezési 

lehetősége olyan feltételezett immanens kapcsolat kimutatása, amely a diszciplína irodalomra 

való vonatkoztatását illető nyílt állásfoglalását elméletileg az életművön belül polarizálja. 

Eszerint nem is utasítja el olyan élesen a szellemtörténet szociologizáló módszerét, mint 

ahogy azt kijelentései mutatják: „...a szellemtörténeti látásmód minden eddiginél jobban 

biztosítja a történetíró tárgyilagosságát. Lehetővé teszi, hogy fölülemelkedjen a saját korának 

szellemén.”518 Ez a vizsgálati szempont az irodalomelmélet olyan tartalmi elemeit engedi 

tovább gondolni, amelyek az író társadalomban betöltött szerepét, valamint a társadalom 

irodalomra való hatását határozzák meg: „Az irodalomban az a fontos: kifejezni magunkból 

azt, ami csak nálunk van meg, ami megkülönböztető. Az irodalom tehát külön tekinthető az 

íróktól. Kifejeződése az emberiség egész szellemi életének.”519  

Irodalom és társadalom viszonyának e két alakzatát elismeri és az irodalom művelése 

szempontjából meghatározónak tartja, ám ugyanúgy individuális alapokra helyezi, mint a 

kevésbé artikulált harmadik viszonyt: az irodalom társadalomra tett hatását. Ez az értelmezési 

lehetőség ezért az elmélet irodalom és társadalom viszonyát világítja meg. 

Irodalomelméletének a szociológiához való viszonyának vizsgálatánál Dilthey-értelmezéséből 

lehet kiindulni: „Dilthey két dologra jut: a) az új generáció egy közös kultúrát kap, az 

öröklött hagyományt, amely azonban bennük egy réteggel megrakodottabban jelenik meg; b) 

a fiatal generációt ez a réteg ösztönzi, az öröklött hagyományt túl kell haladni, mert az 

öröklött mentalitás nem illeszkedik be az új korba. Ellenérvünk: az irodalmi változásokat az 

író mint egyén csinálja...Dilthey elmélete szerint: minden irodalmi mű gyökere az élményben 

keresendő. Ez az elmélet sok gondolatra és egyúttal ellenvetésre ad alkalmat.”520 Az 

                                                 
517 Joó Tibor válaszát épp egy ilyen distinkcióval kezdi, amikor fogalmi hiányosságként a történet és történelem 
azonosítását rója fel neki: „A magyar nyelv abban a szerencsés helyzetben van, hogy a «Geschichte» két 
jelentése közt különbséget tud tenni a történet és történelem szavak használata által. Sajnos, ezzel a lehetőséggel 
nem mindég és nem mindnyájan élünk.” Joó Tibor: Szellemtörténet, Nyugat, 1932/2. 
518 Babits Mihály: Szellemtörténet 4. Nyugat, 1931/18. 
519 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
520 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 
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értelmezés belső motivációja az irodalom területén perifériára szorult kollektivitás 

fogalmának elméleti szerepe, ennek meghatározója pedig az irodalmi alkotófolyamat és 

irodalmi alkotás Babits általi értelmezésében központi szerepet játszó egyediség fogalom. 

Ennek differenciálása az én mint individuális meghatározottság gondolatából származik:  

„Az egyéniségek változása az, ami minket érdekelni fog.”521 Mindez rávilágít arra, hogy olyan 

dinamikus, ugyanakkor rendszerszerűen determinált, valamint módszertani alapon centralizált 

fogalomkészlettel dolgozik, amely hatásos interdiszciplináris viták alapját adja mind az 

intellektuális élmény, mind az irodalom védelme esetében. A diszciplinaritás alapja a 

szaktudományosság saját szempontjainak érvényben tartása: „Vagy egyáltalán lemondunk az 

irodalomtörténetről mint elavult s kollektív szellemű korunkat nem érdeklő tudományról, vagy 

- neki is van ennyi szellemtörténeti joga - a saját szempontjai szerint űzzük azt.”522 

Irodalomelméletének diszciplináris határterület problémái az olyan diszciplínák esetében 

jelentősek, amelyek egyes elemei, módszerei vagy ösztönző eredményei immanens módon 

megjelennek. Ilyen a filozófia és annak részterületei: etika, metafizika, ismeretelmélet, és 

ilyen a pszichológia diszciplínája is. Nem tartozik a sorba a szociológia és a szociologizáló 

módszert alkalmazó szellemtörténeti irányzat, amelynek módszertana számára az irodalom 

módszerétől eltérő, így sem összehangolásuk, sem egymásra vonatkoztatásuk nem lehetséges. 

Egyetlen lehetséges kapcsolatát látja a két tudománynak: a szellemtudomány 

irodalomszociológiai eredményei az irodalomhoz való viszonyukban csakis 

segédtudományként határozhatók meg: „Nem kifogásolhatjuk, ha az irodalom szociológiája 

földolgozókra talál; sőt örülhetünk neki. De nem engedhetjük elfelejteni, hogy ez az 

irodalomtörténetben mindig csak segédtudomány, mellékterület, többé-kevésbé hasznos, de 

idegen anyag lehet.”523 Ez a kritika nemcsak azért jelentős, mert megmutatja az 

irodalomelméleti módszer önvédelmi mechanizmusát, hanem azért is, mert a szellemtörténet 

szociologizáló módszere a kor tudományos diskurzusának legpezsdítőbb eseménye volt, és  

ezt az eseményt nemcsak elméletileg és módszertanilag, hanem stílusában is éppoly élénken 

utasítja el, mint amilyen vitalitást a diskurzus a magyar szellemi életbe hozott:  

„Három újabb könyv is fekszik előttem, mely ennek az átalakulásnak fontos stációja. Vagy 

legalább érdekes tünete. Egyik az irodalomtörténet alapfogalmait világítja körül. Másik 

irodalmi műveltségünk - a magyar irodalmi tudat - kezdeteit keresi. A harmadik a tájak és 

nemzedékek szerepét vizsgálja újabb irodalmunk formációjában...Bizonyos, hogy új 

                                                 
521 Uo 
522 Babits Mihály: Szellemtörténet 7. Nyugat, 1931/18. 
523 Uo 
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szempontokat tártak, s vitális problémákat érintettek. Frisseséget és mozgást hoztak 

kimerültnek látszó kutatáságakba. Írásaikat heves viták kísérték, s szokatlanul széles körök 

érdeklődése fogadta.”524 

 Egyes szellemtörténeti kutatások az interdiszciplinaritás olyan eseteit keresik, 

amelyekben az irodalommal közös módszertani fogalomhasználata érhető tetten.525 Ezek a 

kutatások a szellemtörténet fogalomalkotó szerepét hivatottak igazolni. A szellemtörténet 

tudományos meghatározása annak fogalmai felől azért indokolt, mert fogalomhasználata és 

fogalommagyarázatai által inkább hasonló a művészethez, mint bármiféle tudományos 

tevékenységhez, és emellett irodalomelméletének több kulcsfogalma is szerepel benne: „A 

szellemtörténész egyetlen szót sem kell, hogy hozzátegyen a tényekhez: azokat magukat hagyja 

beszélni. Csak épp kiválogatja és elrendezi őket: ez az ő művészete. Igaz, hogy a szép előadás 

iránt természetes és jóleső hajlandósága van.”526  

Ez nem jelenti a szellemtudományos módszer intellektuális novumának bármiféle 

kisebbítését.  A pozitivizmus ellenében létrejövő, és így annak viszonylatában pozícionált 

irányzat antipozitivista deklarációi azonban nem bírnak ugyanolyan tudományos igénnyel, 

mint a pozitivizmus törekvései. Ez diszciplináris evidenciának is tekinthető annak ellenére, 

hogy hagyományos tudományossággal való szakítás metodológiai nyilvánvalósága a 

szellemtörténet egyik büszkesége. Diszciplinaritását szolgáló módszertanának 

egyénfelettiségre irányuló eleme olyan kollektív szempontok alapvetését nyújtja, amelyek 

szintéziselvű irányzattá alakítják. Az egyénfelettiségnek az egyénre visszaható reflexivitása 

lélektani alapú; ezt a lépést a pozitivizmussal szembeni pozícionáltsága determinálta. A 

kritikával illetett lépés ez után következik, amikor a szellemtörténet az én saját 

individualitását társadalmilag relativizálva határozza meg. Az én másokkal való 

összehasonlításának az elméleten belül nincs relevanciája. A belső meghatározás kollektív 

alapja egy deduktív módszer alkalmazása, amelynek érvényesítéséhez Babitsnál nincs 

elméleti talaj, a szellemi életnek egy ilyen organikus szemlélete módszertanának 

individualitását semmisítené meg. Az irodalomtörténet számára azonban ezt nem tartja 

lehetetlennek: „Az irodalomtörténet sem nyugszik bele többé, hogy egyes írókról szóló 

monográfiák sorozata legyen. Az irodalom teljessége és folytonossága érdekli, és az abban 

                                                 
524 Babits Mihály: Szellemtörténet 1. Nyugat, 1931/18. 
525 Ehhez ld: Imre László: A magyar szellemtörténet válaszútjai, feltételei és következményei (Barta János 
pályája és a szellemtörténet, A PTE és a Pro Pannonia Kiadói Alapítvány közös kiadványa. Ennek előszavában a 
szerző a könyv explicit szándékaként említi az ilyen típusú diszciplína-határolások tetten érését. 
526 Babits Mihály: Szellemtörténet 3. Nyugat, 1931/18. 
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kifejeződő kollektív lélek. Ez pedig az irodalomkutatás mezejének váratlan kitágulását vonja 

magával.”527 

 A fentieket szeretném megvilágítani a szellemtörténet interdiszciplináris 

áttekintésével. A szellemtörténet megalapozásának tekintett, Dilthey által mentális 

struktúraként elgondolt Geist fogalom megalkotása az egész elmélet fogalomrendszerének 

pszichológiai megalapozottságot ad. Ezt a diszciplináris determinációt az elmélet nem tudja 

kikerülni, mert a tudományossággal szemben való pozícionáltsága relatív lehetőségeket 

biztosít. 

A szellemtörténet vizsgálati módszere a befogadás és a megértés szellemi lépéseit és azok 

hatástörténetét vizsgálva a recepcióelmélet és értelmezéselmélet keverékének tekinthető, tehát 

kézenfekvő a hermeneutika módszerét tulajdonítani neki. Nem szabad figyelmen kívül hagyni 

azonban az értelmezési tárgyaik közti különbséget. Míg a hermeneutika528 egy szöveg 

(szellemi termék) értelmezési feltételeinek és lehetőségeinek meghatározására törekszik, 

addig a szellemtörténet az énből kiindulva és a társadalom szűrőjén ahhoz visszatérve 

egyénközpontú vizsgálódást végez. Az én társadalmi meghatározási lehetősége és lelki 

hatásának a diszciplináris diskurzusba való beemelése a szellemtörténeti módszert az 

egzisztencialista filozófia hordozójává tette.529 

Az egzisztencializmus társadalmi keretek közé szorítása annak kétirányú továbbgondolási 

lehetőségének530 részleges teljesítéseként valóban továbbgondolási lehetőség lenne; az én 

lélektani meghatározottsága azonban nem engedi meg a másik irányba való pozícionálást, 

azaz nem enged teret a metafizika irányába való továbbgondolásnak. 

A szellemtudomány Diltheynél az ember önmegértéséből származó jelenségek vizsgálata. 

Babits számára ez a leírás és megértés együttes alkalmazása. Pusztán deskriptív 

diszciplínaként mégsem tekinthetünk rá, hiszen célja olyan értékítéletek felismerése, 

amelynek feladatával a korábbi eszmerendszerek nem tudtak megbirkózni; új módszertana 

mind a humán tudományoktól, mind a természettudományoktól megkülönbözteti. A fenti 

diszciplináris inspirációknak a szellemtörténetben való megjelenése érthető, hiszen pozitív 

kiindulópontnak tekinthetjük azt a törekvését, hogy intellektuális megalapozásként a kor 

szellemi eredményskálájából, annak szintézislehetőségeit keresve táplálkozik, és ehhez társul 
                                                 
527 Babits Mihály: Szellemtörténet 4. Nyugat, 1931/18. 
528 Ezen a fogalmon az Arisztotelésztől eredő, a filozófia külön tudományágává fejlődött filozófiai hermeneutikát 
értem. Az egzisztencialista hatású gadameri hermeneutika mára már uralja a hermeneutikai hagyományt, és 
magára a tudományágra mint a gadameri eredmények továbbgondolási lehetőségeire megengedett a hivatkozás.  
529 Az ötlet Imre László szerint Barta Jánostól származik. Ehhez ld: Imre László, Im, Előszó 
530 Az egzisztencializmus az egyén önmagában való elgondolásának következményeként nem számol sem a 
társadalmi lét, sem a metafizikai irányultság lehetőségével. Az én hős-jellege kerülvén középpontba, a 
személyiség semmilyen irányú elmozdulásának nem ad lehetőséget. 
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az a negatív ösztönző erő, amely során önmagát a pozitivizmus ellenében definiálja.  A 

Szellemtörténet alapattitűdje nagyon hasonló a pozitivizmustól való elzárkózásának lépéséhez. 

A szellemtudományos módszer megismerése óvatosságra és kritikai éberségre inti.  

A szellemtörténet szociológiai–kollektivista irányultsága mellett főként annak erős 

pszichológiai meghatározottságát illette kritikával, és üdvözölte Dilthey azon lépését, 

amellyel ettől elfordulva az objektiváció fogalma felé fordult. Babits kritikája nem teljesen 

azonos Dilthey-kritikájával. Míg az előbbinél a szociológiai módszert legfeljebb 

irodalomszociológiai eredmények megalkotására és kizárólag segédtudományként tartja 

lehetségesnek, addig Diltheynél a természettudományos magyarázó módszertől gyökeresen 

eltérő megértő módszer során alkalmazott egyén fogalom használatának önkényességére, 

annak veszélyeire hívja fel a figyelmet. Ez az irodalom védelme érdekében tett bíráló 

megjegyzéseken túlmutató diszciplína-kritika ritka példája. Ez is irodalmi érdekeket szolgál. 

A szellemtörténet élmény fogalma olyan konnotációkat hordoz, amilyennel a babitsi 

fogalomnál nem találkozunk. Míg az előbbi szorosan kapcsolódva a beleérzés fogalmához az 

egyén számára külső meghatározottságú élmény befogadását, feldolgozását és az irodalomra, 

művészetre vonatkoztatva szellemi megnyilatkozását állítja vizsgálódása középpontjába, 

addig Babits olyan élményfogalommal dolgozik, amelynek átélése az én számára elsősorban a 

tudat működését feltételezi: „Az élmény lelkemben átalakul. Lelkem reakciójából sok rakódik 

az élményre.”531 A szellemtörténet nem a babitsi értelemben használja a valóság fogalmát, és 

a történelem szemléletességének módszertani elfogadásával olyan objektivitást feltételez, 

amely nem kerül oly mértékben elutasításra, mint ahogy azt a pozitivizmus elleni pozíció 

felvétele engedné. A szellemtörténet valóság fogalma olyan valóságot ír le, amely az én-en 

kívül van, és amelyet az én megismerve és ezután önmagához ezzel az élménnyel visszatérve 

külsődlegest ismer meg. Az általa történő önmegismerés az én olyan expanzióját 

eredményezi, amely által saját változását ismeri meg. A külső valóság megtapasztalása által 

az én mint társadalmilag is létező én tud csak alkotni. Művészet és irodalom termékei ennek 

az önfelfedező élménynek eredményei. A szellemtörténet irányzatában ezek létrejöttéhez a 

társadalmiság szükségszerű feltétele teljesül, ezért a kollektivista szempont a megfelelő 

vizsgálati lehetőség. Az élmény egyszersmind befogadást jelent, belsővé tételt, és így 

ellentétes az élmény fogalmával, illetve annak irodalom terén való megmutatkozásával, amely 

külsővé tételt jelent. Babits énje a világ (valóság) hatására nem változik; az én eleve olyan 

                                                 
531 Babits Mihály: Az irodalom elmélete http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 Letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22.  
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világot ismer meg, amelynek valósága számára saját belső természetéből következően, 

közvetlenül adott.  

Míg a szellemtörténet élménye a személyiségre hat, addig Babitsnál a személyiség határozza 

meg az élményt, és annak kifejeződését is, amely a legmagasabb formájában a kritikai írónál 

jelentkezik „...a kritikai hajlamú író nemcsak az irodalmi művek mögött keres expressziót, de 

magával az élettel szemben is úgy áll, mintha az könyv volna, melyet olvas. Az ilyen íróknak 

volt ősapja Platón. Ha egy emberalakot lát, akkor ezt úgy éli át magában, mint egy jelenését 

valaminek, ami az ember mögött van; az egész életre úgy tekint, mint valami kifejezésre; élet 

mögött levő dolgoknak nem azt adja közvetlenül műveiben, amit ő az alakból átélt, nem mint a 

saját élményét rajzolja, de valamilyen objektiválással teszi ezt. Az ilyen író, az ilyen kritikai 

hajlamú író, ha egy regényalakot rajzol, azt úgy rajzolja, mint teszi azt a kritikus az író 

jellemképével, aki analizál, összehasonlítja magát az írót a kifejezésre jutott alakokkal. Ez az 

egész feldolgozás logikusabb, gondolatibb jellegű lesz, mint azé az íróé, akinek az alak a saját 

élménye.”532 Babits ezt exteriorizációnak, valami belső külsővé tételének nevezi. A 

szellemtörténet szellem fogalma az emberi létezés autonómiáját hivatott kifejezni: az ember 

szelleme által különbözik a többi létezőtől, azoktól elhatárolható. E szellem fogalom lélektani 

keretek közé helyezése módszertani szempontból meghatározó lépés volt, hiszen így jött létre 

a szellemtörténet költő fogalma. Dilthey költői jellemzőként határozza meg az érzések 

elevenségét, az emlékezet erejét, a képzelet határtalanságát. Ezáltal pszichológiai poétikát533 

hoz létre. Dilthey azzal, hogy a megértést hangulati átéléseként határozza meg, valamint, 

hogy ennek pszichológiai vetületét megrajzolja, megalapozza a szellemtudományi tipológiát, 

amely a lelki strukturális distinkcióból indul ki. A különböző lelki struktúrák alkotják a 

szellemtudományi típusokat. Az ebből eredő, a megértés objektivitásával kapcsolatos 

problémát Dilthey is látja, ezért fordul az objektivitás fogalma felé.  

Az élménynek ez a személyiségváltozó és az alkotó folyamatban betöltött, külsődleges 

meghatározottságú hatása felveti a tudás szubjektivizálódásának veszélyét.  

A világ, a történelem változásai adják a személyiség változásának ritmusát. Ennek 

módszertani lehetőségeit a szellemtörténet a korszakolhatóság fogalmával ügyesen használja 

ki, amikor megalkotja vele a korszellem fogalmát. Ez a fogalom Babits kritikájának egyik 

tárgya: a történelmi változások ritmusa csak a változó koreszméket engedi meglátni. Ennek 

vizsgálatához valóban elegendő a kollektív szempont, szerinte azonban a szellemtörténeti 

módszer ez által segédtudománnyá minősül, hiszen az irodalom területén nem állja meg a 
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helyét. Elsősorban a beleérzés fogalmát vitatja el a történeti tudományosságtól, megvédve azt 

és fenntartva az irodalom számára: „Hogyan vállalkozhatott volna az ilyen tudomány az 

irodalom vagy egyáltalán a szellem megértésére? Ez a vállalkozás már maga is irodalom lett 

volna: azaz beleérzés és fantázia, amit az igazi tudós egy kicsit megvetett. Az író, az eleven 

író, viszont megvetette az ilyen tudományt; irodalom és tudomány így vetették meg egymást 

kölcsönösen.”534 A beleérzés énben való immanenciája biztosítja az irodalmi munkák 

egyediségét. Ez a kettős individualitás a fogalomdifferenciálás egyik legszebb példája, 

amelynek metodológiai következményeként az irodalom minden tudományos törekvéssel 

szemben pozícionálódik. A szellemtudományi módszer lényegének a szintézist tartja, de 

elvitatja tőle azt a tárgyilagosságot, amelyet a szellemtudomány sajátjának érez, és amellyel 

saját korának szellemén felülemelkedni igyekszik: „A válogatás és elrendezés joga nagy erő, 

s oly szintézisekre ad kedvet és ötletet, amikre szigorú pozitivizmus elveit valló kutató alig 

gondolt volna. A történetíró nem érzi többé magát szomjas rabnak a tények szűk és kemény 

falai közt: hanem e tényekben oly köveket lát, amelyekből valami mozaikművészettel kedvére 

rakhatja ki az eszmék változásainak meanderét. A "szürke" kutató végre érvényesítheti 

invencióját és kombinatív tehetségét. A "lélektelen" tudomány egyszerre megtelik lélekkel.”535 

Babits szerint súlyos módszertani hiba lenne egy kollektív szellemet vizsgáló tudományágtól 

azt várni, hogy más területen vizsgálati módszerével ellentétes irányú elemzésre képes legyen. 

Ezért nem tartja lehetségesnek a szellemtudománynak  a maga kollektív módszerével az 

irodalom terén végzett egyéni lélekkifejeződések vizsgálatát. Nemzedékiség-kritikája is e 

metodológiai hiba irodalmi elemzésére irányul. A koreszméknek a kor tényeihez való 

viszonya problémamentesen vizsgálható a szellemtudomány kollektív-relatív módszerével. E 

vizsgálat tárgyának kizárólagosságát saját módszertanának artikulálásával maga az irányzat 

határozta meg. Saját vizsgálati módszerének relatív volta biztosítja annak sikerét.  

A szellemtudományi módszer irodalmi vizsgálódásokhoz azonban nem elégséges.  

A relativista szempont nem enged meg egy diszciplinárisan önálló relativista 

irodalomelméletet, csupán egy irodalomszociológiai kitérőt. A szellemtörténet metodológiai 

tévedése azt hinni, hogy az irodalmi tudatnak egy korszakolható szellemi háttér által 

meghatározott változási lehetősége az irodalmi fejlődés elméleti feltétele lehet. Ez számára 

elfogadhatatlan, mert kiiktatná egyediség fogalmát, és ezzel egész irodalomelméletét 

felszámolná. A tudat összetett fogalma olyan differenciált, hogy műfajteremtést 

eredményezett. A tudat működése az irodalomban intellektuális tevékenység, amely egyrészt 

                                                 
534 Babits Mihály: Szellemtörténet 2. Nyugat, 1931/18. 
535 Babits Mihály: Szellemtörténet 3. Nyugat, 1931/18. 
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nem választható el az egyéntől, és így vizsgálata is csak az egyén vizsgálatával együtt 

történhet, másrészt lelki meghatározottságánál fogva is egyedi. Ezzel szemben a 

szellemtörténet olyan tudati fejlődésvonalat kíván megrajzolni, amelynek célja egy 

stílustörténeti és műfajfejlődési folyamat ábrázolása. Egy ilyen vállalkozásnak kultúrtörténeti 

relevanciája van, a kollektív szellemmel ellentétes írói lélek ábrázolása azonban 

önkényességhez vezet. Irodalomelméleti módszerének szelekciós tevékenysége a kollektív 

szempontok számára irreleváns tényekre vonatkozik.  

A szellemtudomány módszerét vizsgálva nem lát garanciát arra, hogy valóban képes a 

koreszmék relatív jelenségei és azok értékelhetősége fölé emelkedni, és ezt sokszor ők maguk 

igazolják, amikor módszerük objektivitása és irodalmi relevanciája védelmében 

kultúrtörténeti érveket hangoztatnak: „A szellemtörténet csak a változó koreszméket látja a 

História tényei mögött. A felhőket látja, melyek a változatlan fénnyel égő csillagokat 

eltakarják. Oly hajóshoz hasonlít, aki a csillagok helyett a felhők futása szerint akar 

tájékozódni. Vannak-e csillagok egyáltalán, vagy nincsenek? Egy bizonyos: a szellemtörténet 

mindent a változó felhőzethez mér, még önnönmagát is. Létjogát, büszkeségét nem valami 

szilárd ismeretelméleti vagy okos módszertani normáknak való megfelelésében találja. Nem 

tanainak igazságában vagy az igazságra vezető hasznosságában. Hanem főleg és szinte 

egyedül korszerűségében.”536 A Babitsra jellemző problematizálás célja nem a problémák 

megőrzése, hanem a lelki-gondolati sémák537 megőrzésével azok folyamatos újragondolása.  

A szubjektivitás-objektivitás fogalmi lehetőségei felől közelítve mind a 

szellemtörténet tudományos módszer-meghatározásához, mind annak Babitsra tett hatásához a 

vizsgálat egy szintézis elméleti lehetőségeinek fogalmi keretét adhatja. Elutasító magatartása 

önmagyarázó elvként működve fogalmi azonosságokat – de legalábbis hasonlóságokat – tár 

fel. Ez a gondolatkísérlet Babits filozófiai készségére világít rá.  

A szubjektivitás-objektivitás fogalompárnak ez az alkalmazott vizsgálata nem feltétlenül 

kíván kiindulni a XX. század elejének szubjektivitás-filozófiájából,538 sem Babits 

                                                 
536 Babits Mihály: Szellemtörténet 9. Nyugat, 1931/18. 
537 E lelki-gondolati sémák súlyponti mozgása adja Babits elméleti munkássága diszciplináris vizsgálatának 
elméleti keretét is. Így beszélhetünk a homo moralist vizsgálva irodalom-etika kapcsolatáról, a poeta doctust 
vizsgálva irodalom és pszichológia kapcsolatáról, de Babits személyiségének formai jegyeit meghatározó 
filozófiai intellektualitásának költészeti következményeiként így vizsgálhatjuk irodalom és metafizika 
kapcsolatát is 
538 Ennek ellenére egy ilyen vizsgálatnak is vannak távlatai. Kenyeres Zoltán a szellemtörténet esztétikai 
vizsgálatának tárgyalásában releváns gondolati lépésként ábrázolja ezt a lehetőséget Proustnak egy Vermeer-
festmény elemzése kapcsán: „Proust nem írja le Vermeer festményét, nem jeleníti meg, ahogy Semprun teszi, de 
bemontírozza regényébe. Ez nem kollázsszerű esetleges kapcsolat, hanem montázs, ahhoz a benső folyamathoz 
tartozik, ahogy a regény halad előre a Temps retrouvé nagy Guermantes palotabeli jelenete felé. Hans Belting 
azt írja, hogy Proust a Delft látképét választja, hogy belőle formálja meg a kulcsfontosságú vezérmotívumot, 
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fogalomhasználatából, inkább annak továbbgondolási lehetőségeit vázolja. Annál is inkább, 

mert objektivitás fogalmát e dolgozat egy másik fejezetében részletesen elemzem 

irodalomelmélete és módszertana egyik kulcsfogalmaként.539 A most tárgyalt kontextusban a 

fogalompár egyszersmind ellentétet jelenít meg, amely distinkciós lehetőségei a 

szubjektivitás-objektivitás vizsgálatának fogalomtörténeti okát világítják meg.  

A szellemtörténet magyarországi recepciójának alapeleme ez a distinkció. Babits a következő 

magyar szellemtörténeti momentumokat említi:540 Kornis Gyula, a magyar szellemtörténet 

első vezető alakja541 az eszmék és egyéni tényezők különbségeit diagnosztizálja 

történetfilozófiai vizsgálódásaiban. Prohászka Lajos szellemtörténeti elemzéseinek 

kulcsfogalma az individuális szellem, és az ebből eredő objektív szellem. Egzisztenciális 

vizsgálódásai a szubjektív és objektív szellem találkozása lehetőségének és 

következményeinek végiggondolásán alapulnak. Végül Joó Tibor az egyénre visszavezetett 

korszellem-definíciót és nemcsak az egyén, hanem a történelem megismételhetőségén alapuló 

elméletét említi.542 A szellemtörténet prominens magyarországi képviselői közül idézhetett 

volna olyan szerzőket, akik szakmai alapon, az ellenfél táborából szolgáltatnak érveket 

kritikájának. Ehhez nem kellett volna irodalomelmélete sarokkövét, objektivitás fogalmát, 

vagy akár csak annak fogalmi artikulációs lépcsőfokait figyelmen kívül hagynia.  

Kritikája melletti külső érvek felsorakoztatásához elég lett volna egy azokból kiinduló, 

interdiszciplináris módszer-definíció megalkotása a magyar szellemtörténészek neveinek 

zászlaja alatt, akik a külső érvek hangsúlyozása által a szubjektivitás és objektivitás lehetséges 

vizsgálati kiindulópontjait a pszichológia diszciplínájának segítségével határozzák meg. A 

szubjektív és objektív szellem fogalmi artikulációja, annak az individualitás és egyediség 

                                                                                                                                                         
amelyre nagy regénye épül. Proust regénye nem az emlékezés Bergsonon túlmenő pszichológiájáról szól, hanem 
az időről, a halálról és a művészetről. Hauser Arnold írt arról, hogy Prousttal kezdődik az európai regény 
depszichologizálása. Az eltűnt idő, amely egyfelől a lélektani ábrázolás csúcsa, másfelől az első lépés a lélektani 
ábrázolás felszámolása felé. Tudniillik a lélek világa itt már nem a világ fele, amihez hozzátehető a másik fele, a 
valódi, az igazi, ami nem benn, hanem kinn van. Itt már nincs kinn és benn, itt már minden reflektált, itt már 
minden tudatosan a tudatban van. A személy, az individuum tudatában, úgy, ahogy a szubjektivitásfilozófia a XX. 
század első évtizedeiben felfogta. De ennek a bensőségnek érezhető a kifelé irányulása: az idő, a halál és a 
művészi tökéletesség elvont fogalmai révén érezhető és érzékelhető benne valami transzcendentalitás.” Kenyeres 
Zoltán: Proust, Nyugat, Szellemtörténet, Irodalomismeret 12. évf. 1-2. sz. 5-20. illetve 
http://www.c3.hu/~iris/02-1/kenyeres.htm letöltés dátuma: 2014. május 8.  
539 Ehhez ld: a dolgozat 2. fejezetét. 
540 Babits nem végzett teljes körű felsorolást, az általa idézett magyar szellemtörténeti gondolatokat a hivatkozás 
mértékében említem. 
541 A magyar szellemtörténet markáns alakjai közé tartozik elsősorban még Barta János egzisztenciális filozófiát 
közvetítő szellemtörténeti kutatásával; a németes szellemtörténet-recepcióval azonosulni képtelen Horváth 
János;  Szerb Antal, ahogy Poszler György nevezte: a maga ortodox szellemtörténeti módszerével. Másodsorban 
ide tartozik a fiatal Lukács György, Pauler Ákos és Németh László is. Teljes magyar szellemtörténeti antológiát 
nyújtani e dolgozatban nem célom, ezért nevüket csak a felsorolás erejéig említem.  
542 Joó Tibor: Bevezetés a szellemtörténetbe, Franklin Társulat, 1935.  
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fogalmaival történő előtérbe helyezése jó lehetőség lett volna. A fogalmakat – különösen az 

egyediség fogalmát – ő is így, pszichológiai kiindulópontból tárgyalta. E fogalmak 

vizsgálatának módszertani eredményei azt a szociologizáló módszert gyengítették, amelyre 

kritikája eleve irányult. E pszichológiai alapú vitalehetőséggel nem élt, mert a pszichológia 

irodalmi alkalmazásától saját irodalomelméletének kidolgozása során élesen elhatárolta 

magát. Ennek ellenére elméletében az általa bevallottnál sokkal nagyobb mértékben van jelen 

e diszciplína fogalmi, alkotásmódszertani és magyarázó kereteivel, valamint a szellemtörténet 

kritika alá vont eszmei gyökerei a nála meglátottnál jóval erősebben kötődnek a pszichológia 

módszertanához.543  Szüksége volt erre az érvre, és két lehetséges válasz adható arra, hogy 

miért nem használta fel: vagy tudatosan nem élt ezzel a lehetőséggel, a következetlenség 

veszélyétől tartva szándékosan mellőzve a pszichológia segítségét, vagy saját ellenvetései 

elméleti lehetőségeinek szisztematikus végiggondolására nem volt hajlandó. Nagyobb a 

valószínűsége az első lehetőségnek, annál is inkább, mert a másodikat mérlegelve azt találjuk, 

hogy szellemtörténet-kritikája pszeudo kritika. Babits habitusától ez utóbbi megoldás lehet, 

hogy nem lett volna idegen, ám tematikusan és stilisztikai szempontból tekintve elméleti 

munkáiban nem találunk olyan elemeket, amelyek teljes mértékben alátámasztanák ezt a 

lehetőséget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
543 Demeter Tamás a magyar szociológiai hagyományt tárgyaló munkájában használt pszichologizmus-fogalom 
tárgyalásakor olyan eredményre jut, amely definitíve egyrészt megegyezik a szellemtörténet individualitást 
hangsúlyozó metodológiai irányának fő vonalával, másrészt Babits valóság-fogalmához is hasonló: „A 
pszichologizmus… az autonom individuumok filozófiai antropológiája. Az az emberkép, amely végső soron az 
egyént tekinti mindenek forrásának, amely csak másodlagosan ismer el az egyéntől, annak benső világától 
független valóságokat (legyen szó akár a külvilágról, akár az absztrakt vagy transzcendens entitások világáról), 
ahogyan vonakodva ismeri el az egyén közösségi beágyazottságának jelentőségét az individuum benső világának 
tartalmait illetően is.” Demeter Tamás: A szociologizáló hagyomány, Századvég Kiadó, 2011. 41.  
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IV. Babits filozófiához való viszonyának aspektusai 

 

 

 

IV. 1. Filozofikuma 

 

 

 

 

A filozófus Babits létértelmező kísérletei már első irodalmi megnyilvánulásaival, az 

első versekkel megkezdődnek. Ezek olyan lét- és ismeretelméleti problémákra irányítják 

figyelmét, mint a szubjektum-objektum különválása, a lét és gondolkodás kettőssége, vagy a 

megismerő tudat és az emlékezet együtt munkálkodása. Kritikai készsége ebből a 

lényegszemléletből ered, amelyet vagy filozófiatörténeti reflexiónak tekintünk, és így minden 

filozófiai megnyilvánulását e reflexió elemeként történeti szempontból vizsgáljuk, vagy 

létértelmezési kísérleteinek kontemplatív elemeit hangsúlyozzuk, és ez által metafizikai 

reflexióinak vallomásossága okán morálfilozófiai kereteket keresünk. Harmadik lehetőség e 

két vizsgálati mód ötvözése, amely önkényes filozófiai következtetésektől és elméleti 

munkáiban is érvényesülő irodalmi preferenciák héttérbe szorításától óvhat meg. Dolgozatom 

e harmadik vizsgálati módszert igyekszik követni.  

Korai költői korszakának alapja az a filozófiai műveltség, amelyre nemcsak Bergson-

interpretátorként és a szókratészi szellem átörökítőjeként tekintett ő maga is, és amely 

elméleti munkáinak kiindulópontját jelentette, hanem amely költészetét is alapjaiban 

meghatározta. Ezért indokolt felkutatni filozófiához való viszonyának rejtett dimenzióit, 

hiszen itt nem egy filozofáló szellem költővé változásáról van szó, hanem olyan irodalmi 

alkotóról, akit már első versei alapján „nem igazán lirikus”-nak, poeta doctusnak bélyegeztek, 

és aki életművében mindvégig megőrizte és használta filozofáló szellemét. Tudós költői 

mivolta, a poeta doctus, önmagában kettős differenciáltságot mutat; egyrészt ismeretelméleti 

metodológiával szolgál a tekintetben, hogy tevékenységének elve az irracionális 

racionalizálásában határozható meg, másrészt a homo moralis-szal és az erkölcsi emlékezettel 
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a poeta doctus etikai karakterét adja. Mind a metodológia, mind az etikai karakter 

irodalomelméleti alapvetésként szerez elvi érvényességet. 

Korai lírájának filozófiai irányultsága leginkább oppozíciós fogalomhasználatában mutatkozik 

meg. Az én-nem-én, a szubjektum-objektum, az egy-sok, a látszat-valóság, azonosság-

különbözőség fogalompárokat a bennük megmutatkozó ellentét feszültsége okán vizsgálja. Ez 

a fogalmi kettősséglátás az, amelyet korai lírájának filozófiai alapvonásaként határozhatunk 

meg: a költészetbe sűrített filozófiai gondolkodás. Rába György a tárgy-szubjektum 

problematikát tartja a babitsi filozófia metodológiai alapjának. Ez nagyrészt filozófiai 

olvasmányaiból ered, és ez adja költészetének és prózájának létértelmező kérdéseit.  

Egyszerre törekszik filozófiai és költői érvényességre. Míg az előbbi a folyamatosan jelenlévő 

fogalmi megalapozás iránti igényben, az utóbbi az irodalmi alkotás, a művészeti tevékenység 

védelmében és a kifejezés folyamata egyediségének hirdetésében nyilvánul meg. E kettősség 

személyiségében gyökerezve hatja át egész életművét; filozófiai kompetenciája is ebből a 

perspektívából látható és vizsgálható, innen bontható ki az a szellemi horizont, amely 

archaizáló görögség eszménye és vallásos hite vertikális tengelyét adja.  E tengelyt kiegészítő 

filozófiai igényű ill. filozófiai hatást mutató műveinek vizsgálata a filozófiatörténet nagy 

alakjainak hatását is felölelő horizontális tengellyel válhat teljessé.  
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IV. 2. Filozófiatörténeti hatások 

 

 

 

IV. 2. 1. A görögség 

 

 

 

 Babits első filozófiai olvasmányai során megismerkedik a görögség filozófiájával. 

Fogarasi magányának olvasmányai költészetére is nagy hatást gyakoroltak, irodalomelméleti 

szempontból különösen jelentős Hérakleitosz ellentéteken alapuló filozófiája. A világot 

ellentéteiből való megértés adja műveinek létértelmező perspektíváját.  

Esszé definíciója irodalom és filozófia kettős meghatározottságát kapja, amelynek nagyobb 

része filozófia. Az esszé mint a filozofálás irodalmi műfaja számára nemcsak elmélet, hanem 

gyakorlat is: „Esszé? Platónnál még inkább novella, sőt a nagyobb alkotásokban, mint az 

Állam, dialektikai regénynek mondhatnám. Aki a platóni dialógusokat olvasta, sohsem felejti 

el az első lapjaikat, melyek a gondolatok emberi miliőjét rajzolják meg. A helyet, az időt, az 

ünnepi estéket és illatos éjszakákat, a társaságok csodálatos összeverődését, a viták 

szuggesztív hangmegütéseit. S maguknak a vitázó feleknek változatos, képzeletingerlő 

alakjait.” 544 

 Az esszé műfajtörténeti hagyománya e műfaj kettős megjelenési lehetőségével számol. 

Mekis D. János Az esszé mint műfaj és típus című szövegében545 ezt a distinkciót fejti ki. 

Eszerint az esszé két hagyománya a montaigne-i és a bacon-i esszétípus. Míg az első 

önreflexív jellegénél fogva az ént helyezi előtérbe, és értékrendszere relativizáló, addig a 

második esszétípus gondolatmenetét olyan ismeretelméleti optimizmus hajtja, amely 

retorikájában is tárgyilagosságra törő beszédmódot valósít meg. Mekis nemcsak Babitsot, de 

az egész magyar esszét az első, énközpontú típusba sorolja, amelynek ha relatív 

értékrendszerét nem, önreflexív és nem rendszeralkotó igényű, a stílus tudományosságát 

nélkülöző jellegét tekintve Babits esszé-stílusa megfelel. A tárgyilagosság mint a tudományos 

típusú esszé követelménye Babitsot formailag és tartalmi konzekvenciái miatt sem vonzza. A 

tudós elefántcsonttornyától leginkább filozofikus irodalmi pillanataiban, esszéiben is igen 

                                                 
544 Babits Mihály: Az európai irodalom története, Nyugat Kiadó és Irodalmi R.T. 1936. 
http://mek.oszk.hu/06300/06304/06304.htm letöltés dátuma: 2014. augusztus 20. 
545 Mekis D. János: Az esszé mint műfaj és típus, Jelenkor, 1997/2.  
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távol áll; mindemellett korai esszéi és tanulmányai a legsúlyosabb filozófiai problémákat 

boncolgatják. Görögségélménye azonban nem ezen az esszéisztikus formai 

meghatározottságon alapul. 

Szókratész iránti rokonszenve, ironikus stílusának irodalmi átörökítése etikai alapokra helyezi 

irodalomelméletét, és ebben elsősorban nem a görögséghatást kell látnunk.  Görögségélménye 

két szempontból is közvetettnek tekinthető. Ez egyrészt Nietzsche-olvasmányaihoz köthetően 

mutatkozik meg, amelyben a dionüszoszi és apollói művészetélmények lehetőségeinek 

kettőssége, valamint ezek etikai konzekvenciáinak kettőssége jelentkezik, másrészt Nietzsche 

Szókratész-képe kritikai vonásainak irodalmi forma lehetőségeit illetően. Mindez együttesen 

jelentkezik görögös verseiben és elméleti munkáinak egyik legfőbb irodalomelméleti 

eredményében: a kritikus alakjának szókratészi hatású megjelenésében. A kritikai attitűd 

etikai választásként jelenik meg számára, amely jóval több puszta kritikánál: etikai álláspont 

képviselete, amely egyszerre hat a kritika tárgyára, annak írójára és egyben visszahat magára 

a kritikusra is. Görögségélményének másik közvetett hatása görög hatású költeményeinek 

angol formaközvetítettsége. Az angol irodalom iránti rajongása az angol költemények formai 

átvételét eredményezi.546  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
546 Ennek legjobb példája a Laodameia, amelynek angol közvetítettséggel megjelenő görög-hatásáról több 
irodalomelméleti tanulmány is beszámol.  
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IV. 2. 1. a.) A görögség élményről 

 

 

 

Artisztikus nosztalgiája abból a görögségélményből táplálkozó tradíció értelmezésből 

ered. Ezt a nosztalgiát főként korai korszakához köti az irodalomtörténet. A fogarasi évek 

görögség-dominanciája által tematizálja intellektusának ezt a vágyódó jelenségét, amely 

nemcsak költészetét, hanem elméleti munkáit is alapvetően meghatározza. Ezekből a 

munkákból vonzódás érezhető a görög szellem iránt; a görög auktorok eredeti nyelven való 

olvasása és az ezt hangulatilag alátámasztó melankolikus nosztalgia állapotában nem találunk 

mesterkéltséget, mert ezek belső szükségszerűségből fakadnak. Szelekciós szigorúságának 

első megnyilvánulása ez, és ez az, ami arisztokratikus irodalomszemléletének alapját adja. 

Mindez személyiségében gyökerezik, ezért ezt a pszichológiai vizsgálódás egyik lehetséges 

konklúziójának is tekinthetjük. Személyiségének pszichológiai vizsgálata nem tárgya e 

dolgozatnak; e fejezet témájának gondolati következménye azonban egy ilyen vizsgálati 

lehetőség, amely görögséggel kapcsolatos érzelmeinek irodalomtörténeti és filozófiai szerepe 

mellett azok személyiségi elemeiben betöltött szerepére is felhívja a figyelmet. 

Görögségélménye az irodalomelméletében központi szerepet játszó élmény fogalom 

alaptípusa, amely a korai esszék dialogikus formáját és azt a harmóniakeresést adja, amelyből 

a megújuláson alapuló tradíció fogalmat kidolgozza és alkalmazza. Babits eszköznek 

tekintette ezt a korai görögségélményt: „Nálam sohasem cél, mindig csak kifejezőeszköz. 

Nálam a görögség csak hangulat, amelynek felszíne alatt örök, tehát egyszerre régi és új, 

ókori és mai, konzervatív és modern érzések forranak.”547Ez az idézet tradíció fogalmának 

definíciója. A nyilatkozat így folytatódik: „Az igazi költészet…azért száll vissza a múltba, 

hogy röptében végigélje valamennyi elmúlt kor lelkivilágát,…egy közös formában egyszerre 

élje végig a lélekvilág egész gazdagságát – a legrégibb időktől máig. A múltnak ez a tisztelete, 

a hagyományoknak ez a megbecsülése, az effajta konzervativizmus – a legnagyobb 

modernség.”548 

Tradíció fogalma egyben modernség fogalmának is definíciója, és szervesen egybekapcsolódó 

múlt-jelen fogalmon alapul. Ez a fogalomhasználat egész irodalomelméletét és költészeti 

módszertanát meghatározza. A múlt és a jelen nem ellentétfogalmak, hanem dinamikus 

                                                 
547 A jubiláns Babits Mihály elmondja, hogyan lett költővé ő, aki valamikor „undorodott a versírástól” Esti 
Kurír, 1928. jún. 27. 144. sz. 13.  
548 Uo 
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szintézist alkotva jelennek meg az én számára. A személyiség változás iránti készsége és 

vágya csak olyan újdonságot tud teremteni a lélekben, amely tartalmazza a múltat. (Ebből 

ered klasszicizmus fogalma is: vissza a teljességhez.)   

Tradíció fogalma így egyszerre megőrző és megújító, az ellentétek dialektikája hat az 

irodalomban, ahol az értékek őrzője csak ilyen tradíció fogalom képviselője lehet. A görögség 

olyan kultúrát képvisel, amelynek értékeihez újra vissza kell térni. Annak ellenére, hogy 

explicit módon nem használja azt a harmónia fogalmat, amely a görögségben vonzza, az 

ellentétekben való gondolkodás és a problémalátáson alapuló szellemi tevékenység ennek a 

harmóniakeresésnek egyértelmű jele. Görögségélménye az archaizáló, artisztikus nosztalgia 

időszakának leggyümölcsözőbb szellemi eseménye, és filozófiatörténeti vonatkozásai ellenére 

irodalmi ihletettségű. Ő maga bevallja ennek az élménynek az angol irodalom általi 

közvetítettségét. "...közelebb jár az igazsághoz azoknak a véleménye, akik az én görögségemet 

Swinburne-ével vetik egybe."549 Ennek oka, hogy angol és görög irodalmi tanulmányai 

párhuzamosan folynak Fogarason.  

Irodalmi következményei azonban szélesebb intellektuális ívet rajzolnak meg, és a görög 

filozófiának két nagy alakjához, Hérakleitoszhoz és Platónhoz érkeznek meg.  

A Laodameia Swinburne-ihletettségét, a Danaidák Poe-hatását irodalomtörténeti vizsgálatok 

igazolják; a görög ihletésű művek görögség hatása nem közvetlen, hanem európai irodalmi 

szűrőn át jelenik meg legjellemzőbb görög hatású költeményeiben. Az irodalom elsőségének 

intellektuális szükségszerűsége minden költői alkotásánál megmutatkozik. A görög szellem 

hatása az, amely ugyanakkor nem engedi ezt az élményt statikussá válni. A görögség 

bölcseletének szellemi lehetőségeit saját intellektusa művészi megnyilvánulásának 

egyediségét megőrizve, annak alárendelve igyekezett kihasználni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
549 Uo 
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IV. 2. 1. b.) A dionüszosz-apolló vita irodalmi konklúziói 

 

 

 

 

A görögség kultúrájának Babits korai költészetén és prózáján egyaránt fellelhető 

nyoma strukturálódó és koncentrikusan bővülő hatásként egész intellektuális életét átfogva gy 

alapos irodalmi vizsgálat kiindulópontját adja. Kelevéz Ágnes Babits két korai ikerverséről írt 

tanulmányában egyrészt igazolja e görögségélmény artisztikus relevanciáját,550 másrészt 

annak hatástörténeti válaszútját is megmutatja, amikor felteszi a kérdést: vajon Nietzsche 

avagy Michelet francia történész művészetelméleti témájú munkája hatott Babitsra azon a 

forró nyári napon, amikor a Bakhánslárma és a Hegeso sírja megszületett.  

A Nietzsche-olvasmányok Kosztolányival való közös szellemi kalandja okán olyan nagy 

hatásúak, hogy az újdonság erejével hat Kelevéz Ágnes elemzése, amely stiláris hasonlóság 

alapján állítja Michelet vallástörténeti munkájának hatását e két korai vers megszületésénél. 

Ezt az ihlettörténeti kiindulópontot Kelevéz Rába Györgynek tulajdonítja, aki e két vers 

kapcsán már sokkal korábban rámutatott a nietzsche-i dionüszosz-apolló művészeti 

distinkciós szempont befogadására és felhasználására, amely befogadás főként etikai 

szempontjainak tudatosítását jelentette. Épp ezért nem tudott benne esztétikaivá válni ez a 

Nietzsche-élmény – és mint ahogy az kiderül, semmi más sem. Esztétikája irodalomelmélete 

nélkül minden relevanciáját elveszti.  

Az ilyen értelemben vett interdiszciplinaritás távol állt tőle. Bölcselő szelleme, a filozófiai és 

költői érvényesség együtteséből fakadó kettősség állandó érzete ugyanakkor a filozófiai 

problematizálás egyre szélesebb körű megjelenését eredményezte. Rába György innen 

eredezteti a görögségélmény filozófiai és költészeti megjelenését, és Kelevéz Ágnes is 

hasonló eredményre jut, amikor azt állítja, hogy a görögségélmény művészi megjelenését a 

filológiai források mellett filozófiai szempont is inspirálta. 

Az apollóni-dionüszoszi létszemléleti pár versformai együttes megjelentetésének igénye 

fokozott görögségélmény jele, de nem egyértelmű azonossága a Rába által említett etikai 

tudatosítási törekvéssel. Ahogy Kelevéz Ágnes is rámutat, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a 

tényt, miszerint Babits nem foglal állást a kérdésben, sőt, nem artikulálja kérdéssé ezt a 

művészeti jelenség-kettősséget. E létszemléleti párt együtt fogadja el és dolgozza fel, a 

                                                 
550 Kelevéz Ágnes: „Lelkemben bakhánslárma tombol” – A fiatal Babits dionüszoszi és apollóni verseiről 
HOLMI 2004. május 
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választás lehetősége vagy igénye fel sem merül, semmilyen rejtett formában nem jelentkezik. 

Az a Babits, aki pár évvel később a homo aestheticussal szemben majd homo moralisként 

pozícionálja magát, itt nem hierarchizálja az önfegyelmet hirdető apollóni és a féktelen 

örömöket átélni vágyó dionüszoszi létszemléletet.   

Ez a szellemi fegyelem filozófiai fejlődésének releváns eleme, és az a tény, hogy hatása 

költészetében közvetlenül jelentkezik, belső hierarchiára utal: a filozófia és költészet belső 

viszonyára, és a költészet elsőségére a babitsi szellemben. Itt már a homo moralis 

körvonalazódik, amikor kilép ebből a még nem létező szerepéből azzal, hogy a két 

létszemlélet belső elemzése és a versekben való megjelentetése során nem végez etikai 

rangsorolást. Ez szubjektív alapú művészetelméleti állásfoglalás is egyben, amely majdani 

irodalomelméletét is meghatározza. Ez a művészi konklúzió már a korai korszakban 

megjelenik. Kelevéz által a görögös korszak nyitányának nevezett ikerversek végleges 

művészi álláspont hírnökei. Ennek fényében érdemes átértékelni intellektuális fejlődésének 

lehetséges dimenzióit. Nem bizonyos, hogy filozófiai fejlődésről van szó, sokkal inkább egy 

archaizáló intellektus áll előttünk, amely belső dinamizmusának folyamatos áramlása során 

végső bizonyosság birtokában van. E bizonyosság túlmutat minden irodalmi, művészi, 

filozófiai perspektíván, és közvetlenül Babits személyiségében gyökerezik. Később ugyan 

módszertanná alakul, de nem metodológiai megfontolásból válik intellektusának alapelemévé.   
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IV. 2. 1. c.) A Játékfilozófia mint a görögség formai hordozója 

 

 

 

 

A szókratészi szellemben íródott, Bergson filozófiájátt közvetítő, filozófiatörténeti-

kritikai szempontokat is felvonultató Játékfilozófiát(1912) e dolgozatban több szempontból 

tárgyalom, itt a görög szellem okán kerül elemzésre. Ez egyben Babits filozófiai gyökere; a 

görög filozófia kultúrtörténeti jelentőségét Európa szellemi életében nagyra értékeli. A 

görögség szellemének átélése egész életművét átszövi, és önmaga intellektuális 

kiteljesítésének tekinthető. Erre ő maga is utal: „… a görög szellemből van bennem valami 

szokrateszi is, s derék tanítványokat neveltem, akikre büszke vagyok.”551 

A Játékfilozófia szókratészi szelleme formai keretet ad látszólagos esztétikai 

vizsgálódásainak. A szöveg központjában álló művészetontológiai tárgyalás formai 

lehetőségei a szókratészi definíciós módszer imitációjának, a platóni dialógus formájának és 

az ironikus módon Phaidrosz szájából elhangzó szókratészi ironikus ellenérvek eszközeivel 

élnek. Mindennek szándékoltan szépirodalmi célja van. A görög szellem megőrzésének 

szándéka olyan filozofálásnak enged teret, amely így bemutathatja a szerző alkalmazott 

filozófiai programját, többek között Bergson filozófiájának irodalmi igazolását. A platóni 

dialógus keretébe helyezett beszélgetés Babits elméletének jelentős elemeit tartalmazza.  

A szöveg filozófiatörténeti utalásaiból kiforrott kritikai vélemény rekonstruálható.  

A Phaidrosz ironikus-provokatív problémafelvetései Babits világnézeti irányultságára 

világítanak rá.  

Ezek a szöveg belső olvasatai, amelynek látszólag „csak” formai keretet biztosít a görög 

filozófiának hódoló dialógusforma. Sokkal többről van szó, bár ez a mű tartalmazza a legtöbb, 

görög szellemnek tett hódoló gesztust. E gesztusok által elevenen él a görög filozófia 

megismerő metódusainak elméleti alapja: a Játékfilozófia(1912) elején megjelenő definíciós 

kísérletek a szókratészi meghatározás imitációinak tekinthetők, amely által formális 

definícióhoz jutunk: a filozófia nem más, mint ismeret az általánosság legmagasabb fokán.  

 

 

 

                                                 
551 Babits Mihály: Nyilatkozat, Magyarország, 1923. december 
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IV. 2. 1. d.) Hérakleitosz és Platón – ellentét fogalom és dialógus forma 

 

 

 

 

 

Hérakleitosz két kozmogóniai kulcsfogalma, a változás és az ellentét 

irodalomelméletének dinamizmust biztosító alapelemei. A költészetében is megmutatkozó 

„homályos bölcs” hatása poétikailag is igazolható. A hérakleitoszi világszemlélet lényege 

számára nem csak az ellentétek kozmogóniai determináló szerepe, hanem az ebből eredő 

folyamatos megújulás lehetősége is. Az újat alkotás lélektani szükségszerűsége belső feltételt 

teremt, és a hérakleitoszi filozófia lényege ilyen belső feltételként él tovább.  

Ez az immanencia jellemző több filozófiatörténeti olvasmányélményére.552 Ugyanakkor a 

belsővé válás iránya ellentétesen is megjelenik, azaz belső hangulat, érzés külsőségét is 

meglátja, jelesül saját világ élményét a görög filozófiában. A görög filozófia ugyanis 

fogalmilag artikulálta azokat a hangulatokat és érzelmi elemeket, amelyeket újra és újra, 

szellemi életének minden dimenziójában átélt. E lét-tapasztalatok szellemi konzekvenciája az 

a bölcselet, amely filozófia iránti vonzalmát magyarázza, és amelyben fogalmi és formai 

elsőséget élveznek a görög filozófia nagyjai közül Hérakleitosz és Platón filozófiája.  

Bölcseletének artikulálódása leginkább a hérakleitoszi ellentétfogalom és Platón 

dialogikussága által mutatkozik meg. Ez nem jelenti azt, hogy bölcseletét a görög 

filozófiatörténet filozófiai örökségének kellene tekintenünk. Babits nem filozófus, bölcselete 

nem szisztematikus filozófiai örökség. A fogalmi artikuláció és filozófiatörténeti reflexió 

lehetőségét intellektuális és kulturális felismerésekkel szerezte. Ezeket azután módszerré 

fejlesztve irodalomelméleti konklúziók elérésére és megtartására használta fel. Életművének 

filozófiai dimenzióját és bölcseletének lényegét a hérakleitoszi ellentét fogalom és az abból 

kifejtett "különböződés" fogalma adja.  

 Kelevéz Ágnes teszi közzé azt a korai, befejezetlen Babits-esszét, amely a 

különböződés fogalmából indul ki a gondolkodás összefüggéseinek vizsgálatában.553  

Ennek fogalmi kiindulópontja a különböződés és érzés fogalmi szinonimitásának állítása:  

                                                 
552 Ide sorolhatjuk Kant kötelesség-etikáját, vagy Ágoston boldogság-etikáját, de nem tartozik a sorba a Bergson-
hatás, amely sokkal inkább explicit módon nyilvánul meg. 
553 Babits Mihály: A különböződés fogalmáról. Közzéteszi Kelevéz Ágnes, HOLMI, 1997/2. 202-204. 
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„A lelki élet alaptüneménye, a legelemibb érzés már kétségkívül nagyon kifejezetten 

különböződés, sőt ez a két szó: különböződés és érzés a lelki életről szólva teljesen 

felcserélhető.” 554 Ez az 1910-es évek közepére datált írás valószínűleg a Játékfilozófia után 

keletkezett, és bár későbbi reflexióit tekintve sem szisztematikusan, sem hatásaiban kifejtve 

nem él tovább, mégis explicit példája a filozófus intellektusnak. Felmerül a kérdés, hogy mi 

volt a célja ezzel a gondolatkísérlettel? A szisztematikus választ talán az irodalomtörténet 

megadja; az azonban kétségtelen, hogy a filozófus költő egyik leginkább filozófiai munkája. 

A különböződés fogalmának definíciós kísérletei mellett az írás a filozófia és matematika - 

mint az értelmi konstrukció tudományai - diszciplínáris lehatárolásának kísérlete is egyben: 

„...vizsgáljuk az értelmet legfejlettebb alkotásaiban...Ilyenek a filozófia és a matematika. Mi 

különbözteti meg őket a többi tudományoktól?...Két dolog. Az első rendkívül erős 

egyéniségük, konzisztenciájuk és evvel összefüggőleg egységesítő, általánosító, elvonó 

jellegük, melynek folytán a sokaságokkal mint egységekkel bánnak, és a valóság 

sokféleségeitől kisebb-nagyobb mértékben elvonatkoztatnak. A másik a szkeptikus szigorúság 

az alapelvekben, a folytonos kritika, az adottaknak, a benyomásoknak kritikája.”555  

 A platóni dialógus és a szókratészi kritika esszé műfajformáló szerepe Hérakleitosz 

ellentét fogalma mellett a másik görög hagyaték, amelyet felhasznált.  

A dialógus formában való filozofálás nemcsak a létet és a világot ellentétekben felfogó 

gondolkodás formai keretéül szolgál, hanem e forma megőrzése művészi gesztusnak is 

tekinthető. A gondolkodás dialogikusságának átérzése jelen volt nála, hiszen korai esszéi 

közül többet ilyen formában írt. A Játékfilozófia mellett ilyen szerkesztésű a Dialektikai 

regény, A veszedelmes világnézet, és a Tudomány és művészet is. Mindegyik esszé korai mű, 

és a fiatal gondolkodót mutatja meg, akinek eredetisége és frissessége a háborúval 

halványodik.  

A veszedelmes világnézet(1923) egyik fő gondolata a filozófia és irodalom művelésének 

egzisztenciális karaktere: „Csakhogy ami a filozófiában kifejezett gondolat, az az 

irodalomban mély és tompa érzés.”556 Ezt az érzést a kettősség feszítő disszonanciájában éli 

meg, a háború előtti és a háború utáni időszak feloldhatatlan ellentétét hangsúlyozva: 

”Könyvekbe menekülök, eszmékbe, kultúrába. S egyszerre csak azon kapom magamat, hogy 

könyvekben, eszmékben, kultúrában is a háború csíráit keresem. Aki keres, talál. Ó, 

legkedvesebb könyveim is meg vannak fertőzve! Minden gondolat, amit a háború előtt leírtak 

                                                 
554 Im 202. 
555 Im 203. 
556 Babits Mihály: A veszedelmes világnézet, Pesti Napló 1918. jan. 9. 3. 
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bölcseink, költőink jelentőssé válik: mintha mindenkiből oly lelkiállapot, világnézet leselegne 

elő, mely a háború mélységes okainak kifejezése. Azoknak az okoknak, melyek nem az 

eseményekben, nem a politikusok civódásaiban, hanem a kornak titkos lelkében rejlenek.”557 

 A Dialektikai regény az első dialogikus formában írt esszéje, a századforduló után nem 

sokkal keletkezett. Az esszék párbeszédes formáját Platón hatásának tulajdoníthatjuk, a 

tartalmi jegyek azonban túlmutatnak a görögség bölcseleti imitációján, és más hatásokról is 

tanúskodnak. A Dialektikai regény a nyugati bölcselet szellemi összegzését adja, és első 

olvasatra ilyen témában írt vázlatnak tűnik. A mű egyik központi gondolata ugyanakkor a 

görögség szellemi örökségének a jelenkor szellemi támadásaival szembeni védelme. 

Mindezek mellett olyan szövegrészeket is találunk, mint például a haszonelvű 

művészetfelfogás definíciója, vagy a demokratizmus tudománytagadásának gondolata. 

Mindezeket olyan ironikus módon tárgyalja, amely egy szókratikus platóni dialógus 

szándékolt irányadását és olvasatának belső determináltságát juttatják eszünkbe. Az olvasó itt 

is érzi a véleményformálás igényét, a dialógusban való jelenlétének természetességét, és a 

téma kifejtésének dinamikusságát. Babits a lehető legjobban adja vissza a platóni dialógusok 

irodalmi élményének olvasóra tett hatását. Olyan görögség eszményt vázol, amely nemcsak 

annak szellemi örökségét, hanem egész társadalmi berendezkedését és működését méltatja. 

Elég megnézni ehhez azt a szövegrészt, ahol szinte az egész görög társadalomfelosztás 

szerepel; felsorolásában megjelenik a művész, a feltaláló, az orvos, a nemzetgazda, az 

erkölcsi tanító (történetírók és filozófusok, ez utóbbinál Szókratészt hozva fel példaként), a 

jogász fogalma. Ezek a görög társadalom szellemi meghatározó tényezőit teljes egészében 

lefedik: "Szemük egészen művészi, eszük egészen filozófiai."558   

Nem hagyható figyelmen kívül e szöveghely vallomásossága. A görögök kultúraösztönének 

három mozgatójával szellemi motivációs elemeket villant fel.  

Az erkölcsi (Mit kell tennünk?), a kényelmi (Hogyan tehetjük kényelmesebbé az életet?) és a 

szellemi élvezet (Hogyan érhetjük el a lehető legtöbb szellemi élvezetet?) kérdésekre a választ 

az életösztön által nyújtott feleletek olyan természetes módon adják meg, amely "csak az 

élettel való törődés" szemléletét tükrözik. A görög kultúra elevensége olyan utóhatást 

biztosított számára, amely okán e kultúrának nem volt szüksége a reneszánszra ahhoz, hogy 

újjászülessen.  

                                                 
557  Im 1. 
558 Babits Mihály: Dialektikai regény (Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattára, B.-arch. III/1494) 
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"(A)  Szókratész-Platón-Arisztotelész-félének nem kellett újjászületnie, mert folyton élt."559  

A jelenkor nagy bölcsei közül Nietzschét kiemelve annak gondolkodási irányát 

Szókratészével egynek állítva filozófiatörténeti hatásmechanizmusok újrakonstruálását végzi. 

A fennmaradt mű utolsó mondata kérdés formájában idézi Szókratész filozófiai programját: 

Miért nem gondoltunk a boldogságra?  

 A platóni dialógusforma filozófiai újdonsága új formai keret, amely a korábbi 

értekezésforma monologikusságával ellentétben komoly filozófiai kérdések dialogikus 

tárgyalását teszi lehetővé a korban. A dialógus nemcsak mint forma érvényesül, hanem a 

gondolatok áramlása is képviseli ezt a dialogikusságot. Platón e dialógusforma mellett azzal 

érvel, hogy maga a gondolkodás is dialogikus: a lélek beszélget önmagával. Nem állt messze 

tőle a dialógusforma e lényegének megsejtése, hiszen irodalomelméletében az alkotófolyamat 

ritmusát a lélek változása által keltett ritmikusságban határozza meg. A gondolkodás illetve az 

én szellemi megnyilvánulásainak ilyen lélek általi determinációja Platónnal közös gondolat, 

de nem tekinthetjük pusztán átvételnek, ha megvizsgáljuk irodalomelméletét, ahol ennek a 

gondolatnak eleven diszciplináris továbbélését találjuk. A világ kettősségének platóni 

gondolata, a valóság és a látszat-világ keveredése és az emberi léleknek e keveredést feloldó 

vágya Platón ismeretelméletének alapja. Ennek az episztemológiai relevanciáját sejtette meg, 

amikor az ember számára a világot a kettő fogalmával látja megismerhetőnek.  

Ez az episztemológia a nyelv és gondolkodás egységében gyökerezik.  
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IV. 2. 2. Ágoston 

 

 

 

 

 Szent Ágoston filozófiájának Babits általi értelmezése Bergson filozófiájához hasonló 

gondolati rokonságon alapul. Az Ágoston-hatás Babits bölcseletének etikai 

meghatározottságát erősíti, és filozófiai reflexió is, amennyiben az Ágoston etikája kedvéért 

túllép a Bergson etikáján, amely nemcsak Ágoston keresztény etikájától különbözik, hanem a 

görögség etikájánál is szélesebb perspektívát kínál. Ágostonnál elsősorban a keresztény stílust 

üdvözli,560és bár nem vallási döntésről van szó, a kereszténység irodalmi relevanciájának ez a 

felismerése Babits keresztény-kulturális értékskáláján alapul. Ágoston szabadság fogalmának 

Isten viszonyában való determináltsága az etika olyan metafizikai lehetősége, amelyre 

irodalomelmélete alátámasztásához is szüksége van. Ágoston-tanulmányban emellett érezhető 

egy rövid kilépés az örökös nyugtalanságból. A görögség boldogságigényét Ágoston 

metafizikai dimenzióval terjeszti ki, amikor annak egyetlen lehetőségét Istenben látja, és 

amely az emberi cselekvések etikai jellegét biztosítja. Ez a gondolat irodalomelméletében is 

megjelenik. Babits azonban soha nem éri el azt a nyugalmat, amelynek lélektani-irodalmi 

alapját Ágoston filozófiai fejtegetéseiben lefekteti.  

A keresztény stílus bensőségessége, amelyre a léleknek szüksége van, számára csak 

formálisan, irodalmi műfajként megvalósítható; tartalmában csak ebben az esszében kerül 

közel hozzá. Sem költészete, sem elméleti munkái általánosságban és részleteikben sem 

mutatnak olyan intellektuális megnyugvást, mint a Vallomásokat méltató esszéje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
560 Babits Mihály: Ágoston, Nyugat, 1917/11. 
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IV. 2. 3. Locke, Hume, Spinoza 

 

  

 

 Babits filozófiai olvasmányaira, illetve azok irodalomelméleti hozadékára Rába Gyögy 

igen széleskörűen kitér korai verseit tárgyaló munkájában. Filozófiatörténeti vázlatot 

olvashatunk itt, amely Babitsnak ez irányú szellemi hátterét a teljességre törekedve világítja 

meg. Rába külön alfejezetben tárgyalja ezt a témát Kik voltak filozófiai ösztönzői? címmel.  

Itt megemlíti, hogy Babits már szakdolgozatában561 Locke-ra hivatkozik. Az azonosság és 

különbözőség viszonyfogalmainak használatát Rába a tárgy-szubjektum problematikája 

előképének tekinti.562 A lélek intuitív megismerésének, és a tudat önreflexív folyamatainak 

Locke-i gondolata explicite megjelenik irodalomelméletében.  

A kérdés, hogy ezt mennyiben tekinthetjük Locke-i hatásnak, nehezen eldönthető.  

Elméletének ezen elemei olyan szervesen összefüggnek poétikájával, amely megnehezíti az 

elméleti bizonyítást.   

Alkotásmódszertanában az intuíciónak tudományos determinálása irodalmi szempontból 

releváns. Locke ismeretelméletében a legfőbb helyre állítja az intuitív ismereteket, ám ennek 

semmiféle esztétika- vagy irodalomelméleti relevanciája nincs,563az ismeretszerzés 

komparatív módon, eszmék összehasonlításával történik. Locke ismeretelméletének az 

összetett ideák tudatos alkotási lehetőségekről szóló részének művészi továbbgondolására 

nincs bizonyíték Babitsnál, aki Locke filozófiájában elsősorban a tapasztalatot hangsúlyozó 

véleményének filozófiai rendszerkeretét találta meg.  Ez Hume-nál az ideák fogalmi világgal 

való azonosítása miatt irodalmi szempontból előnyösebben vizsgálható.  Irodalomelméletének 

a valóság fogalmán alapuló megtapasztalás-centrikusságát figyelembe véve meglepő, hogy 

Hume nem gyakorolt rá olyan mély hatást, mint amilyen differenciáltan később az empíriával 

foglalkozik. Saját bevallása szerint Hume vezette azokhoz a lélektani vizsgálódásokhoz, 

amelyek költészetének alapját képezik. Az alany-tárgy valóságfogalma mellett Hume 

szubsztancia-cáfolatában a pszichológiai valóság fogalmát is használja. Ez irodalomelméleti 

keretei közt is értelmezhető, az írót definiáló lélektani kísérletei ilyen valóságfogalommal 

dolgoznak. A világ és én el nem választottsága releváns irodalomelméleti következtetéseket 

eredményez, de lélektani konzekvenciákkal is jár.  

                                                 
561 Szakdolgozatát Arany arisztokratikus irodalmának témájából írta.  
562 Rába György: Babits Mihály költészete 1903-1920. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1981. 12. 
563 Locke intuitív ismeretnek nevezi például a számok közti különbségek észlelését. 
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Tudatlírájának poétikai nóvumát pszichológiai perspektívája adja. Hume empirizmusa 

Babitsot az érzékelés és benyomás tárgyalása miatt vonzotta, ám ez elmarad az 

élménykifejezések fogalmi absztrakcióinak képzetalkotási eredményei mögött. Hume 

empirizmusát ezért nem tartja szükségesnek beépíteni tapasztalati élményfogalmának 

irodalmi elméletébe.  

 Spinoza hatása erősebb. A különbség fogalmának filozófiai következménye nemcsak 

az értékek másodlagosságát, hanem az ellentétek egységesítésének szándékát is közvetíti. A 

feloldhatatlanság konklúziója nem engedi elfogadni Spinoza panteizmusát, hanem megmarad 

a politeizmus intellektuális álláspontjánál, amely az ellentétek feloldhatatlanságának 

elfogadásán alapul. A viszonylagosság megőrzése egy külső nézőpontot biztosít, és a 

tárgytalan költészetet erősíti. A külső nézőpont biztosításában nagy szerepe van a spinozai 

etikának. Az intuíció Spinoza szerinti episztemológiai besorolásával rokonszenvez, ész 

felettiségében az intuíció minden racionalitást meghaladó, de azt meg nem tagadó szerepe 

poétikai keretté válik.  
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IV. 2. 4. Kant 

 

 

 

 

 Babits Kant filozófiájához való viszonya nemcsak irodalomelméletének, hanem egész 

gondolkodói magatartásának - a homo moralis alakjának – filozófiai igazolása miatt is 

releváns. Ismeretelméleti lehetőségei alkotásmódszertanában is megjelennek. Babits világ 

fogalma, illetve annak az éntől nem elválasztott volta közelít Kant világ fogalmához, 

amelynek idő- és térbeli meghatározottságát Kant tagadja. Az objektivitás lehetőségét Kant a 

szubjektumban határozza meg, de az objektivitás feltétele a Ding an Sich. Az objektivitásnak 

azzal a lehetőségével, amelyet Kant az emberen kívül határoz meg, Babits objektivitás 

fogalma éppen ellentétes. Kant filozófiájában a Ding an Sich lehet maga az ember is, ezért 

elmondható, hogy Kant ismeretelméletét csak részben alkalmazza irodalomelméletében. Az 

objektiváció mint az én költői megjelenése olyan, a szubjektivitással nem ellentétes fogalom, 

amely az objektivitás éntől való függetlenségét nem tekinti lehetségesnek. A dogmatizmustól 

és/vagy a szkepticizmustól való félelme, illetve ideológiai elkülönülési szándéka Kantnál a 

racionalizmus és empirizmus felülvizsgálatának folyamatát eredményezte. Ennek megoldását 

az érzéki és elmebeli megismerés egységében látta. Kant transzcendentális idealizmusának ezt 

az episztemológiai eredményét Babits ebben a formában nem alkalmazza. A tapasztalat 

fogalmának nem az empirizmus értelmében használt jelentését használja, hanem azt kiiktatva, 

az élmény fogalmát helyezi ugyanebbe a funkcióba. Elméletének ismeretelméleti lehetőségei 

ebben a tekintetben nem egyeztethetők össze a filozófiatörténet kanti lehetőségeivel. Kant-

olvasmányai Babitsnál új érvénnyel jelentkeznek a háború idején, egyrészt, amikor felkérik 

egy Kant-mű fordítására,564 másrészt Émile Lask újkantiánus filozófus halálára írt, 

tartalmában a személyes gyászon messze túlmutató, filozófiai igényű verse565okán. Kant 

etikájából a szabadság és erkölcs egybetartozásának gondolatát elfogadja, a kategorikus 

imperativusszal szembeni kritikája566 csupán annak a tapasztalati következményeit 

marasztalja el. Figyelembe véve, hogy a kategorikus imperatívusznak nincsenek tapasztalati 

                                                 
564 Ld: Babits Mihály: Kant és az örök béke, Nyugat, 1918/16. 
565 Babits Mihály: Egy filozófus halálára  
566 Ehhez ld: Babits Mihály: A veszedelmes világnézet (Pesti Napló 1918. jan. 9. 1–4). 
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következményei, elmondhatjuk, hogy e tekintetben félreértelmezte Kant kategorikus 

imperativuszát.  

A veszedelmes világnézet567 háborúellenessége a moralitás és a történelmi szükségszerűség, 

azaz logikai meghatározottság gondolatának kifejtésén alapul. A morális szükségesség és a 

történelem logikai meghatározottsága számára elfogadhatatlan. A történetiség logikai volta a 

háborúnak olyan álmagyarázatát adja, amelyet nemcsak, hogy elutasít, de azt a világnézet 

fogalmának definíciós kísérlete követi.  

A Ding an Sich ésszerűtlenségében az antiracionalizmus csíráját látja. Kant erkölcstana 

mindazonáltal olyan etikai magatartás lehetőségét jelenti számára, amelynek metafizikai 

dimenziói illeszkednek munkássága vallásos-gondolkodói jellegéhez. Legfőképp korai 

korszakára jellemző ez, és Ágoston etikájával együtt alkalmas arra, hogy egy pusztán 

lélektani erkölcstan keretein túllépve metafizikai dimenziókat nyisson az etikai 

vizsgálódásoknak. Etikai vizsgálódásaiban mindennél nagyobb szüksége van erre a 

metafizikai szabadságra, amelyet még Bergsonnál sem talált meg. Ez az oka annak, hogy az 

etikai változás leginkább esszéiben jelentkezik, hiszen filozofálása ilyen formai keretben 

széles refleksziós lehetőségeket jelentett számára. Ezért nem véletlen, hogy az 

irodalomtörténet az Ágoston-esszét Babits mesterművének tekinti. 

Babits számára az erkölcs abszolút és örökérvényű, ezért elméletében sokkal nagyobb Kant-

hatás, mint ahogy az explicit módon kifejezésre jut. Az emlékezet erkölcsi karakterét, illetve 

ennek irodalmi jelentőségét közvetetten jelentkező Kant-hatásnak tekinthetjük. 

 Rába György felhívja a figyelmet Babits irodalomelméletének újkantiánus 

kategóriahasználatára;568 Az irodalom elmélete(1919) tudományfelosztása tény- és 

viszonytudományokra,  újkantiánus kategóriák. Ugyanakkor a művészet objektivitásának 

kanti problémája Babitsnál az én értelmezési keretében jelenik meg. Az én 

objektiválódásának szubjektív keretfeltételét művészetelméleti szempontból helyezi 

vizsgálódásának fókuszába, és bár ezt az esztétika helyett az irodalom területén végezte el, 

mégis a kanti probléma visszacsempészésének tekinthető. Kant esztétikájánál azonban 

közelebb áll hozzá etikája.  Az erkölcsi akarat kanti tétele az író alkotásbeli szabadságának 

etikai vetületét adja. A szabadság mint erkölcsi feltétel az irodalom számára megmenti a 

tudományos függetlenséget.  

                                                 
567 Babits Mihály: A veszedelmes világnézet, Pesti Napló 1918. jan. 9. 1–4 
568 „...a Nyugat és az avantgarde közös nevezőre vont tárgyalkotásában az újkantiánus...ún. tiszta logika 
ismeretelméleti „demokratizmusára” ismerünk, mely a gondolati teremtésnek rendel alá minden cselekvésből 
származó 164 mozzanatot, a történelmet pedig nem a pozitivista evolúció szemüvegén át, de a kultúrfilozófia 
különböző, mégis összefüggő vetületeinek tekinti.” Rába György: Babits Mihály, Gondolat, Budapest, 1983. 164. 
Rába itt a Babits-Kassák vitára utal, amelyhez ld: Babits Mihály: Ma, holnap és irodalom Nyugat, 1916/17. 
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IV. 2. 5. Schopenhauer és Nietzsche 

 

 

 

 

 Schopenhauer és Nietzsche hatásának lényegét Rába a világnézeti és etikai hajlam 

tudatosításában látja.569 Schopenhauer episztemológiailag determinált akaratfogalma, és 

ennek egyetlen, önreflexiós egységlehetősége az akarat fogalmának olyan szubjektivista 

értelmezési lehetőséget biztosít, amely komoly etikai problémákat vet fel. Rába épp ezekre a 

határproblémákra hívja fel a figyelmet.  

Babits elutasítja Schopenhauer akaratközpontú filozófiáját, és ennek okát nemcsak a 

etikaközpontú érdeklődésben kell keresnünk, hanem esztétika-értelmezésében is, amely 

etikaivá válik. Rába nem tér ki erre a lehetőségre, igaz, hogy ennek explicit megjelenése 

költészeti szempontból irreleváns. A schopenhaueri művészetfogalom megváltó jellege, 

amely Nietzschénél már kizárólagosságot kap, és ez által az esztétikai létezés egyedüli 

lehetőségként jelenik meg az ember számára, Schopenhauernél még opcionális, ám a 

művészetnek ez az egzisztenciális determináltsága nem jár olyan esztétikai 

következményekkel, amely számára releváns lenne. Schopenhauer pesszimista konklúziója 

esztétikai szempontból etikai lehetőségeit tekintve önfelszámoló. A schopenhaueri metafizikai 

problémalátás mindazonáltal nem maradt hatástalan. A lírikus epilógjának schopenhaueri 

hatása az akarat önmegismerési lehetőségével és az én világtól el nem választottságával rokon 

gondolatokat hordoz.  

A világ objektív, külső valóságként való megtapasztalhatatlansága a schopenhaueri 

világ=képzet tételével harmonizál. A Szagokról, illatokról570 című korai munkában már 

differenciáltan kezeli Schopenhauer és Nietzsche esztétikai értelmezési lehetőségeit, amikor 

Schopenhauer érdektelen tetszésen alapuló esztétikáját szembeállítja a dionüszoszi 

művészettel. Schopenhauer metafizikai jelentőségét az a passzív és személytelen valóság adja, 

amely egzisztenciális kutatások tárgya is lehet a megtapasztalható személytelenség 

                                                 
569 Rába György: Babits Mihály költészete 1903-1920. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1981. 13. 
570 Babits Mihály: Szagokról, illatokról, Nyugat, 1909/5. 
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fogalmából kiindulva. Ezt a személytelen aspektust Rába Babits teozófiai gondolatai 

meghatározó elemének tartja.571  

A személytelenség mint az én alapállapota poétikai lehetőség, Schopenhauer Babitsra tett 

hatása erősebb, mint ahogy az szövegeiben kifejtve megjelenik.   

 Nietzsche hatása Babits görögségélménye felől érthető meg teljesen, és Rába ebből a 

szempontból közelít hozzá. Nietzsche-élményének művészetelméleti és etikai 

problematizálása a görögség kultúrájának elemző befogadását feltételezi. Csak így válhat 

lehetővé a dionüszoszi-apollói művészetértelmezés választási helyzete. 

Görögségélményét, illetve annak kétféleségét Rába nem tartja egyedi jellemzőnek, hanem a 

kor görögségfelfogását látja benne.572 A pogány boldogság és a démoni elem tragikus hatása, 

ha nem is tekintjük kizárólagos ellentétnek, mégis a választás szükségszerűségét hordozza. 

Nietzsche tragikus bölcsessége Schopenhauerénál már sokkal inkább elfogadható volt 

számára. A derűs és tragikus elemek elkülönülés általi továbbvitele573 költészetére jellemző. 

Az a gondolat, hogy a nem választás soha nem jelent azonosságot, reflexív gondolkodásának 

jele. Nietzsche görögség-koncepciója nemcsak azért volt releváns számára, mert kivételes 

filológiai adottságokkal és képzettséggel rendelkező tudós szisztematikus ismereteinek 

egzisztenciális továbbgondolását látta benne, hanem azért is, mert e görögségélmény 

holisztikus szemléleti lehetőségében azt a rejtett egészet remélte megtalálni,574 amelynek 

keresése során problémalátásának fel nem oldható, ellentétek örök létét igazoló intellektuális 

feszültségét a megnyugvás lehetősége nélkül találta meg.  

 A nietzschei apollói művészet mítoszőrzése és a dionüszoszi művészet eszményi 

morálja Babits intellektuális feszültségének művészi megfogalmazása, és a teljes alkotói 

szabadsághoz vezető életfilozófia jele.575  Hasonlót látott Nietzschében is.576  

Nietzsche filozófus voltának gyökerét filológus voltában - és így a görögséghez fűződő 

kulturális kapcsolatában - látja, és egyéni stílusát is erre vezeti vissza. Nietzsche költő, 

stílusművész és filológus egyben - írja. „Ha már a költőről van szó, meg kell jegyeznem, hogy 

Nietzschére, a költőre és stílusművészre épp oly hatással volt a filológus Nietzsche, mint a 

költő a filológusra. Stílusát, azt a merész, a szóknak eredeti értelmeit váratlanul visszaállító, a 

szókkal mint megannyi labdával játszó fürge és csodálatos stílust kétségkívül filológiai 

                                                 
571 Rába György: Babits Mihály költészete 1903-1920. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1981. 211. 
572 Rába György: Babits Mihály költészete 1903-1920. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1981. 33. 
573 Im 34. 
574 Im 290. 
575 Im 308. 
576 Babits Mihály: Nietzsche mint filológus, Nyugat, 1911/13. 
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tanulmányainak köszönheti, valamint a klasszikus írók hatásának azt a szinte vakító, éles 

világosságot, amellyel mondatai a gondolatot beállítják.” 577  

 Ezt alátámasztandó a filológusból filozófussá válás folyamatának három lépését 

dolgozza ki: az érdeklődés a klasszikus ókor gondolatai iránt, az ember mély, intuitív 

felfogása, valamint az antik és modern közti legfőbb különbséget az erkölcsben látni olyan 

három lépése az intellektusnak, amely nemcsak a maga általánosságában vázol egy egész 

eszmemenetet, hanem egyben Babits intellektuális útját is jelzi. Emellett Nietzsche költői-

morális karakterét is meghatározza: „...a lélekkeresés vitte Nietzschét a költőkhöz, akiknél a 

lélek legmeztelenebbül látható s görög költőkről szóló tanulmányai második fokát alkotják 

filológiai fejlődésének. Nem időben értem, hanem eszmemenetben; mert időben e fokok 

meglehetősen egymásba olvadnak. A Laërtiusnál vagy Dionysiusnál található töredékek 

mellett már jó korán fordul figyelme arra a költőre, aki mintegy megtestesíti magában azt, 

amiben Nietzsche az antik és modern közötti fő különbséget megérezte, s amit minden 

filológia s később minden filozófia alapjává tett: az erkölcsi különbséget.”578  

Ennek az etikai költészetdefiníciónak individuális tükörképe Babits poétikai 

programja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
577 Uo 
578 Babits Mihály: Nietzsche mint filológus, Nyugat 1911/13. 
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IV. 2. 6.  James 

 

 

 

 

 Babits pragmatikus filozófia iránti érdeklődése eredetét tekintve Zalai Bélával való 

kapcsolatához, tartalmát tekintve James pragmatikus elveihez, hatását tekintve pedig lélektani 

alapú objektív költészeti programjához köthető. A pragmatizmus irányzatának 

igazságfogalmat érintő változásaival nem tudott azonosulni.  

„…aki az igazság egyetlen kritériumának a hasznot ismeri el, különös circulus vitiosusba 

jut… S nem ignorálhatom az Igazság fogalmának azt a kitágulását sem, amit a pragmatisták 

hoztak. S ha nem akarok mai lenni: az még nem jelenti, hogy tegnapi akarnék. Az emberi 

szellemnek nem szabad visszariadni semmiféle új utaktól, sem megtagadni semmi új belátást. 

Folytassa csak vakmerő kritikáját önmaga ellen, s ne húnyjon szemet az Igazság egyre 

magasabb emeletei előtt! De ne felejtse el, hogy, ha az Igazság kimeríthetetlen, avval nem lesz 

kisebb, hanem nagyobb. S ha új egek tárulnak, avval a régi még nem lesz alacsonyabb. S 

minden magasság relativitása csak még nagyobb magasságok ígérete. A világ végtelen, s 

éppen a Megismerés kimeríthetetlensége avathatná az emberi Észt kimeríthetetlen 

reménységgé.”579 Rába pontosan mutatja meg, hogy Babits ez irányú érdeklődése milyen 

fogalmi kapcsolatok által kötődik Zalai James-kritikájához.  

 Babits számára megvilágító erejű volt James tudatfolyam fogalma. Az a gondolat, 

hogy a lélek mélyén képek alszanak, és ezek folyamszerű voltában a világ tükröződik, 

egyszerre támaszt episztemológiai és ontológiai elméleti igényeket. Az objektív költő egyéni 

világlátása így nemcsak a szubjektivizmustól menti meg a költészet alkotófolyamatát, hanem 

egyedi karaktert biztosít neki, amely irodalmi alapelvvé válva elméletileg megalapozza az 

individuális alkotásmódszertant. Babitsnak ennyi elég a pragmatista jamesi elméletből, és 

amikor Zalai "A közvetlen tapasztalás összefüggés-rendszere"580 című írásában a jamesi 

elmélet kritikájában éppen a változás folyamatosságát támadja, ez feldúlja.581 Zalai 

rendszerelmélete az emberi szellem konstrukciós lehetőségeinek vizsgálatában evidenciának 

tekintette a rendszerezés igényét. A változás folytonosságának logikai valószínűtlenségét 

                                                 
579 Babits Mihály: Az írástudók árulása, Nyugat, 1928/18. 
580 Zalai Béla: A közvetlen tapasztalás összefüggés-rendszere Budapest, Hornyánszky, 1906. 
581 Rába György: Babits Mihály költészete 1903-1920. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1981. 74. 
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Zalai fogalmi distinkcióval igazolja. Eszerint a "gondolat egésze" mint értelmi egység nem 

azonos az "egész gondolat" nem értelmi természetű fogalmával.  

Zalai e két fogalom összemosását önkényes elemnek tartja Jamesnél. Az eseményt mint a 

változás elemét szerinte nem jellemzi állandóság, ezért a változás sem lehet folytonos. 

Babitsnak azonban éppen erre a folyamatosságra van szüksége ahhoz, hogy 

irodalomelméletének individuális alapját kidolgozza. A lélek állandó változásai olyan 

mintázat-változatok lehetőségét biztosítják, amelyek az én számára végtelenül változatos 

élményanyagot jelentenek. Ebből egyedi és megismételhetetlen irodalmi művek születnek, 

amelyek alkotásuk eredetét tekintve híján vannak mindazon kollektív szempontoknak és 

kategóriáknak, amelyek hangsúlyozása és alkalmazott vizsgálata az irodalom tudományától 

elvitathatják módszerének autentikusságát. A jamesi tudatfolyam ezért leginkább e 

folyamatosság miatt foglal el kitüntetett helyet elméletében. Az alkotási folyamat ugyanakkor 

tudatosodás után válik lehetőséggé az én számára, amely tudatosodás az élmények 

feldolgozásának tere.  

Rába már a Játékfilozófia gondolatmenetében a jamesi alapelvekre rímelő gondolatokat vél 

felfedezni.582 A "Minden gondolat egy személyes tudat része", a "Minden személyes tudatban 

a gondolat állandóan alakul", az "A gondolat minden egyéni tudaton belül folyamatos", az "A 

gondolkodás mindig önmagától független tárgyakkal kapcsolatban jelentkezik", és az "E 

tárgyak egy részével a többi rész rovására foglalkozik, és folyton kiemel vagy mellőz - választ 

közülük" - jamesi alapelvek illeszkednek Babits alkotásmódszertanához. Mindez a jamesi 

pragmatikus filozófiát megalapozó lélektan szempontjából Az irodalom elméleté-ben(1919) 

jelentkezik. Rába ezzel kapcsolatban az expresszió babitsi aktusát hangsúlyozza.583  

A lelki tartalom kifejezése nemcsak egyszerű kifejezés, hanem már az élményre való reakció 

is, visszaadása annak, ami külsőből egyszer már belsővé vált. A lelki jelenségekre való 

állandó utalás költészeti eszközökkel és/vagy elméleti szempontból, Babits általános 

intellektuális magatartása.  

Mindennek jelentős poétikai hatása koncepciójának alany-tárgy kölcsönhatásban való 

megjelenésében mutatkozik meg, amely a kor legkorszerűbb magyar filozófiai elméleteivel 

rokon. Versei szemléletesen mutatnak rá ennek költészeti megjelenésére.584 

 

 

                                                 
582 Im 54-55. 
583 Im 54. 
584 Im 260-287. 



                                                                                                                                                        

 189  

IV. 2. 7. Bergson 

 

 

 

 

 Babits és Bergson szellemi találkozása Babits filozófiatörténetének leglátványosabb 

eseménye.  Elsősorban a metafizikust üdvözli Bergsonban, és ebben a "minőségében" ajánlja 

az irodalmi körök figyelmébe. A Nyugatban megjelent írásában 1910-ben Bergson 

filozófiájának saját bevallása szerint nem kritikáját vagy méltatását, hanem népszerű 

ismertetését kívánja adni. Ez kitűnően sikerült, és köztudott, hogy Dienes visszafordította 

Bergsonnak, aki őszinte elismeréssel nyilatkozott erről az ismertetésről. 

 A teremtő idő Babits számára új, elevenségét tekintve akkor585 semmi máshoz nem 

hasonlítható intellektuális esemény volt. Bergson metafizikájának idő fogalmát a benne rejlő 

állandó változás lehetősége miatt alkotásmódszertani alapként veszi át, amely, akárcsak 

Bergsonnál, a teremtő alkotás lehetőségfeltétele. A szabadságfogalom, amely Bergsonnál 

belső lelki felismerésként jelentkezik, kezdetben vonzó, ám később elégtelennek bizonyul; ez 

az egyik oka annak, hogy Bergson metafizikáját Ágoston akaratszabadság-központú 

etikájával cseréli fel. Mégis talán a szabadság fogalom az, amelyre Babitsnak a legnagyobb 

szüksége volt; ehhez köthető ugyanis Bergsonnál az emlékezet fogalma, amely 

irodalomelmélete egyik kulcsfontosságú fogalmának tekinthető. Ebből dolgozza ki az erkölcsi 

emlékezet alkotásmódszertani fogalmát is. Az emlékezet bergsoni ritmusa, amely a különálló 

pillanatokat összekapcsolja, Babitsnál az irodalmi alkotás lelki ritmusa. Ennek egyedisége és 

megismételhetetlensége adja elméletének individuális karakterét. Bergson az élet lényegét az 

emlékezetben határozza meg; ez a meghatározás a fogalom kétféle értelmezésén alapul.  

Az ú.n. mechanikus emlékezet a testi-idegi meghatározottságánál fogva nem hozható 

kapcsolatba a szabadsággal. Bergson másik emlékezet fogalma, a szabad emlékezet azonban 

múltba tekintésként a fogalmat tisztán lélektani értelemben használja. Ennek a fogalomnak 

ismeretelméleti következményeként Bergson az aktuális észleléshez kapcsolódó emlékek 

mellett feltételezi más, éppen nem használt emlékek egyidejű létezését. Ez a probléma platóni 

eredetű: a Theaitétosz dialógus tudásfogalmának meghatározási kísérleteiben központi helyet 

foglal el ez a magyarázat. Platón szintén elutasítja azt a materiális-pragmatikus felfogást, 

amely szerint csak éppen használatos, azaz aktív emlékeink léteznek lelkünkben.  

                                                 
585 1908-ban 
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Bergson ennél még tovább megy a platonizmus irányába, és az emlékeket mint lelki 

jelenségeket az anyagtól különbözőnek tekinti, és annak az anyagból történő bármiféle 

magyarázatát lehetetlennek tartja. Ennyiben már meg is haladta a platóni episztemológiát, 

amely nem merészkedett idáig az ideák és a dolgok közti kapcsolat problematikusságát 

elfogadva sem. Bergsonnak azért van szüksége ilyen merész állításra, mert ebből tudja 

igazolni az elméletet, amely szerint egy élőlényre tényleges hatást gyakorol egész múltja.  

Az idő teremtő tulajdonságának lényege, hogy a múltból semmi nem semmisül meg, hanem a 

jelennel együttműködve folyamatosan hat a jövőre. Mindez a tudattalan lélektani fogalmát és 

kutatási irányát filozófiai szempontból is kijelöli. Az idő fogalmának középpontba állítása 

által Bergson elmélete metafizikai jelleget kap. Babits megértette a megismerésnek ezt a 

metafizikai sürgetését anélkül, hogy az elmélet lélektani jellegét, illetve ennek jelentőségét 

felismerte volna. A hangsúly metafizikai, így a lélektani relevanciák háttérbe szorulnak.  

A múlt mint lélek és a jelen mint test feltételezése olyan dualitás, amely messze túlmutat a 

metafizikai kereteken. Bergsonnak az ezzel kapcsolatos vizsgálódása a mozgás fogalmának 

beemelésével új értelmet nyer. Itt már anyag és lélek nem tűnik lényegileg különbözőnek, 

mert a mozgás mindkettőre jellemző. Később ennek hatására dolgozza ki azt a valóság 

fogalmat, amely az én számára az élmények által nem jelent teljesen külsődleges dolgot. 

 Bergson intuíciós filozófiája, illetve ennek Babitsra tett hatása mégsem teljes 

egészében filozófiai, ha figyelembe vesszük az intuíció fogalmát. Bergson élet fogalma tisztán 

tudományos filozófiai igénnyel, azaz pusztán az értelemmel nem érthető meg; Bergson szerint 

ehhez szükség van az intuíció és ihlet fogalmára, amelyek iránytűként működnek a vizsgálat 

során. Az értelem tudatközpontúságát így az ihlet ösztönszerűsége egészíti ki. Ezért két 

lehetőség van: Bergson elméletét vagy már-már művészeti igénnyel kiterjesztett 

életfilozófiának, vagy pedig rejtett lélektani vizsgálódásnak tekinteni. Babits az előbbit 

választotta, és nemcsak a pozitivizmus és a materializmus elleni menekülési lehetőségnek 

tekintve, hanem aktív módszertani elfogadás és alkalmazás által is. „A XX. század első nagy 

metafizikai rendszerét francia ember adta a világnak: Bergson Henrik. A filozófiához 

voltaképpen mint a valláshoz minden igazi léleknek köze van: de Bergson filozófiája 

kétszeresen érdekelheti az irodalmi érdeklődésű magyar olvasót. Először Bergson nem tisztán 

a tudósoké: őt hazájában is az írók és művészek filozófusának tartják. Másodszor visszahatás 

a német mechanikus világnézet ellen, mely drótba akarta kötözni a világot s gyávává tette a 

gondolkodást. Ezt a világnézetet (minden kriticizmust, asszociatizmust, élettani mechanizmust 

beleértek) Bergson a saját fegyvereivel, kísérleti lélektannal, darwinizmussal támadja 
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meg…”586 Irodalomelméletének kulcsfogalmaivá vált az emlékezet, a múlt, a lélek, az intuíció 

és az ihlet fogalma. Bergson-fogadtatásában nem kis szerepet játszott intellektuális 

hasonlóságuk; a bergsoni összefüggéseket nemcsak átvette, hanem már maga is 

végiggondolta. Rába György például felhívja a figyelmet a teremtő képzelet fogalmának 

korai, a Bergson-olvasmányokat jóval megelőző Babits általi használatára. Rába 

hangsúlyozza, hogy a Bergsonnál 1908-ban megismert fogalmat Babits már 1904-ben 

használja.587 (Erről egy 1904. aug. 20-i levél tanúskodik.) Ennek ellenére Babits maga 1908-

as Bergson-olvasmányélményére ihletforrásként és remény-beteljesítő szellemi jelenségként 

tekintett. Amikor 25 évvel később588 kritikai szempontból veszi szemügyre filozófiáját - vagy 

inkább etikáját -, első ez irányú olvasmányélményére emlékszik vissza: „A hosszú attente 

után végre itt van a kezemben a könyv, mely Bergson filozófiai művét az erkölcsi és isteni 

problémák végiggondolásával betetőzi: Les deux sources de la morale et de la réligion…. ez a 

válasz, s az egész válaszoló és betetőző könyv nem hat avval a frisseséggel, avval a meglepő 

és meggyőző erővel, felfedező és útatnyitó revelációval, amivel a régi, szerényebb célú 

Bergson-könyvek hatottak. Nem mintha a szerző zsenialitása csökkent, s a könyv kitűnősége 

kétségesebb volna. Bergson éles tekintete, mély introspekciója, elemző és kombináló ereje ma 

is a régi. Kompoziciója époly tökéletes, stílusa époly ragyogó, mint azelőtt. Argumentációja 

szellemesebb, megfigyelése dúsabb és pontosabb, vonalvezetése biztosabb és elegánsabb, mint 

valaha. De gondolkodásmódja nem hat többé az újság erejével, módszere már rég a tudomány 

közkincsévé lett.”589 

 Bergson filozófusi voltát elsősorban nem egyfajta filozófiai módszerben látja, hanem 

abban, hogy filozófiai típusú kérdésekre keres választ. Ezek a kérdések számára más 

tudományok által megoldhatatlan problémák, Isten és ember, élet és halál kérdései. 

Filozófiájának lassú hatóerejét abban az elméleti felismerésben látja, amelyet Bergson 

filozófiai vallomásának is tekinthetünk: filozófiai konklúziók pontos kifejtése erkölcsi 

problémák tárgyalásán keresztül lehetséges. Babits ezt a munkát590 csalódással fogadja, nem 

lát benne olyan megújító gondolatokat, amely többi művét jellemzi. Bergson etikájának 

lélektani megközelítési módját és vizsgálatának pszichológiai konklúzióit kevesli.  

Metafizikai elmélkedést várt tőle, amely a vallás vertikális tengelyén halad. A köznapi 

erkölcstől nemcsak megjelenési formájában és hatásában, hanem eredetében különböző 

                                                 
586 Babits Mihály: Bergson filozófiája, Nyugat, 1910/14. 
587 Rába György: Babits Mihály költészete 1903-1920. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1981. 141. 
588 Babits Mihály: Könyvről könyvre, Nyugat, 1933/6-7. 
589 Uo 
590 Henri Bergson: Az erkölcs és a vallás két forrása, SZIT. Budapest: 2002. 
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erkölcs felvázolását igényelné, amely erkölcs minden kollektivitást nélkülöző alapja az egyén 

vallási élményét határozza meg. Ezt nem találja Bergsonnál korábban sem, és ez az oka 

annak, hogy etikai válaszkeresésében elfordul Bergsontól, hogy Ágoston és Kant etikájátt 

tekintse mérvadónak. Ez az erkölcskritika Babits költészeti és filozófiai módszertani 

egybeesését hangsúlyozó gondolatának szöveghelyét nyújtja: "Én nem tudok szabadulni attól 

az érzéstől, hogy a filozófia csak úgy 'kollektív munka', mint akár a költészet. Minden nagy 

filozófus (mint minden nagy költő) egy egész külön világ, s külön egy egész világ: egymással 

gazdagodva, de voltaképp nem folytatva egymást."591  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
591 Babits, Im 
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IV. 3. A korai Babits-levelezés filozófiai elemei 

 

 

 

 

Babits filozófiatörténeti ismereteiről, azok kezdeteiről és továbbéléséről illetve 

reflexiós hatástörténetéről korai esszéi és tanulmányai mellett levelezése is hűen tanúskodik. 

A Babits-levelezés rejtett értelmezési lehetőségeit máig tárgyalja az irodalomtudomány; a 

„Mindig lesz benne felfedezni való!”592 felkiáltás a Babits-kutatás mottója is lehetne.  

A levelezésből egész intellektuális habitusa rekonstruálható. Ez a széleskörű levelezés 

nemcsak irodalomtörténeti vagy életrajzi dokumentumtár, hanem kulturális, politikai és nem 

utolsó sorban filozófiai események, tények hiteles hírnöke. Ebbe a spektrumba illeszkednek a 

filozófiai tárgyú levelek, amelyek bölcseleti olvasmányai és filozófiatörténeti reflexiói mellett 

a magyar filozófiai élet több momentumát is tartalmazzák. Ezért érdemes áttekinteni, milyen 

filozófiai relevanciákat őriznek ezek a levelek. Az egyik legfontosabb dokumentum e 

tekintetben Babits Zalai Bélával való barátsága, a Nietzsche-olvasmányok - és a hozzájuk 

kapcsolódó Schopenhauer kép - főként a Kosztolányival való levelezésből látható alakulása, 

valamint ismeretelméleti alapú irodalomelméletének elvi megalapozása. Ezek híven tükrözik 

filozófiai érdeklődésének irányát. A kezdetektől tipikus problémalátás, amely objektív 

költészetét és episztemológiai-ontológiai irodalomelméletét alakítja, a korai levelezésben még 

nem ad helyet közvetett poétikai egzisztenciális tépelődéseknek, hanem bennük inkább a 

filozófiai gondolatok közvetlen megjelenését látjuk.  

 Az alábbiakban röviden áttekintem e levelezés filozófiai gondolatelemeit. 

Már 1904-ben, Zalaival való levelezésében megmutatkozik egyik stíluseleme, az irónia. 

Amikor Zalai egyik levelében Bruno Wille költészetét dícséri,593 és a válaszban Babits e 

dícséretben nem osztozik,594 kritikáját olyan iróniával fogalmazza meg, amely 

bocsánatkérésnek is tekinthető. Ezt a kritikai stílust megőrzi, negatív kritikáinak éle ritkán 

bántó, csak a számára egzisztenciálisan elfogadhatatlan és méltatlan helyzetekben fogalmaz 

olyan erősen, hogy stílusa teljes összhangban van mondanivalójával.  

                                                 
592 Sipos Lajos azonos című írása ezt a gondolatot részletezi. Ehhez ld: Sipos Lajos: „Mindig lesz benne 
felfedeznivaló” – A Babits-recepcióról, Forrás, Szépirodalmi, szociográfiai, művészeti folyóirat 2009. 06. 01. 
593 92. Zalai Béla – Babitsnak (A levélíró és címzett megjelölését a levelezés kiadása így jelzi, ezért a 
továbbiakban én is ezt alkalmazom.) 
594 93. Babits – Zalai Bélának 
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E korai levélben azonban amellett, hogy kedélyessége mutatja Zalai iránti rokonszenvét – 

amely nem sokkal később már nem jellemzi-, Bruno Wille filozófiai relevanciáját e kedélyes 

iróniával vitatja: „Tehát: Tulságos ujdonságot, sem mélységet Willeben nem találtam; de 

mégis…mégis elfogadom őt filozófusnak (semmibe sem kerül).”595  

Azonnal átlátja Wille filozófiai értéktelenségét annak ellenére, hogy a matematikus-

episztemológus Zalai máshogy látja ezt.  Babitsot véleménye fogalomalkotásra készteti: Wille 

„szentimentalisztipanteisztignosztimisztikus”596 irányzatát kritizálja.  

Végül Bruno Wille nevének ironikus filozófiai elemzésével mér végső csapást arra az 

elfogadhatatlan gondolatra, hogy Wille a szónak bármely értelmében filozófus volna. Zalaival 

való levelezésével párhuzamosan zajlik Kosztolányival való hosszú levélváltása, amelynek 

egyik központi témája Nietzsche. Kosztolányi érdeklődve várja véleményét Nietzschéről. 

Babits eleinte nem közlékeny, és nem érzi azt a közvetlenséget, ami Kosztolányiból árad felé. 

„ ...sokszor éreztem híját az Önnel való szellemi közlekedésnek.” 597 E levélben ugyan nem 

elégíti ki Kosztolányi kíváncsiságát, és nem említi – sok más névvel ellentétben – Nietzsche 

nevét, megemlíti azonban a készülő, töredékes filozófiai munkáját, a Dialektikai Regényt. 

Babits tehát 1904-ben filozófiai munkán dolgozik, igaz, hogy e munka befejezetlen marad, de 

arról tanúskodik, hogy már ekkor filozófiai gondolatok artikulációjának intellektuális igényét 

érzi. Egy hónappal későbbi levelében már olyan kiforrott filozófiai igényét vázolja 

Kosztolányinak, amely egész későbbi elméleti munkásságának megalapozását jelenti. 

„Aki ma filozofál, legyen tudományos és természettudományos. Félre hát, poézis. A 

fiziológia…amint én, laikus értem, azt tanítja, hogy a…szellem első és egyetlen tudománya a 

különbség…Először csak a második érzését érezheti; vagy ikreket…A lét fogalma nem zárja 

magába a különbséget is? Ha egy volna csak, volna-e valami? A világ a kettőnél kezdődik: 

[mondom én] s ha született, a világanya elsőszülöttei ikrek voltak.” 598  

 A világanya teozófiai fogalom és spirituális eredetű, de a szó szigorú filozófiai 

értelmében kevés relevanciával bír, mert nem filozófiai kategória. Ez azonban semmit nem 

von le e gondolat értékéből: filozófiai programja e különbség megérzését követően ennek 

nyughatatlan és állandó vizsgálata a megnyugvás vagy megoldás lehetetlenségének tudomásul 

vételével. Ez a habitus minden filozófiai vizsgálódás alapja. A különbség fogalom ontológiai 
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relevanciáját vázolja pár sorban, hogy aztán rögtön megadja annak episztemológiai párját is: 

„Az egyetlen, amiről tudunk, a különbség…” 599 

 Ezután megjelenik a Babitsra később is jellemző önkétely: „Mi jogom van nekem így 

filozofálni? Tudja, hogy nevetek magamon, aki ezeket az okos dolgokat egész komolyan 

ideírom?” 600 Ez a levél koncentráltan tartalmazza Babits intellektuális életének jellemzőit. 

A különbségekben való gondolkodás, annak ontológiai és ismeretelméleti perspektívája, és 

ezt a gondolati tevékenységet kísérő önkétely mind olyan elemek, amelyek következetesen 

végigvonulnak egész munkásságán, és így bölcseletének alapját adják. Kosztolányinak pár 

nappal későbbi leveléből kitűnik, hogy Zalaival együtt Babitsot már ekkor tőlük szellemileg 

különbözőnek, és bizonyos tekintetben felettük állónak tekintik. Kosztolányi ezt írja:  

„Ön sakkfigura, a kitől örökös sakkunk van…elegáns vezér, a ki mindenhová mehet s úgy 

járkál az élet sakktábláján, mintha nem is lenne ütőfigura. Ön azonban ütőfigura, sőt érdekes 

figura is, de semmi esetre sem báb.” 601 A lényeg látszólag Babits mint sakkfigura gondolata. 

Valójában azonban annak felismerése, hogy Babits nem tekinti magát ütőfigurának, noha az. 

Ez kritikai magatartásának lényege, amelyből kibontakozik majd erkölcsi alapvetésű 

recepcióelmélete. A sakkpélda azonban, amellett, hogy intellektuális viselkedésének rejtett 

rétegeit meglátja, annak a nézetnek is bizonyítéka, hogy Babitsot nem alaptalanul tekintették 

az elefántcsonttorony lakójának. Rába Mihály Babits valóságértelmezésével meggyőzően 

cáfolja ezt, itt azonban egyfajta szakmai közvélemény kifejeződését látjuk. A vezér lehet bár 

elegáns – és itt mindenekelőtt Babits szellemi arisztokratizmusára kell gondolnunk -, 

vezérségénél fogva különbözik mindenkitől. Ez a mindenkitől való különbözés költészeti 

jelenség is, az új líra megalkotójának szellemi magatartása. Kosztolányi már ekkor 

filozófusnak tartja, és ebben a levélben megfogalmazza a vele szembeni legsúlyosabb 

kifogását: azt, hogy Nietzschében a filozófust és nem az esztétát látja. Ezt kifejezetten 

ellenszenvesnek tartja Kosztolányi, aki az esztétika háttérbe szorítását nem tudta elviselni, és 

Babits ezt tudomásul véve saját filozófiai elkötelezettségét, és ennek determinisztikus voltát 

erősíti válaszlevelében: „Óh hogy ne kellene vágyakoznom az örökkévalóságra és a 

lakodalmas gyürük gyürüjére, - a visszatérés gyürüjére!...én szeretlek téged, óh 

Örökkévalóság!”602 Ez a felkiáltás jóval több szinpadias gesztusnál, mert metafizikai 

elköteleződésének jele. A „csak én bírok versemnek hőse lenni” egzisztenciális érzését jelzi a 
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következő sor: „… Nézd, nincs Feljebb, nincs Lejebb! Vesd magadat körül…” 603 Az én 

centrális szerepe nemcsak a megismerésben, hanem a létben is érvényesül, és ennek átérzése 

számára alapvető, amely minden verbalitást megelőző közvetlenséggel jelentkezik. 

 Babits és Kosztolányi Nietzsche-olvasatának különbsége nemcsak esztétikai 

értelmezésben, hanem Schopenhauer vonatkozásában is megjelenik, és ennek éppúgy 

Kosztolányi ad hangot, mint ahogy ő tette ezt az előbbi esetben is. Ő jóval türelmetlenebb volt 

az ilyen elvi különbségek elfogadásában, már-már intoleráns módon mutat rá azokra a 

különbségekre, amelyek Babitstól eszmeileg megkülönböztetik. Amíg Babits ezt nyugodt 

tudományossággal veszi tudomásul, Kosztolányi rögtön értékítéletet hoz: „Schopenhauerről 

felesleges lenne tovább firkálnom, Ön vak hive sohasem lesz s igy bizonyos tekintetben 

boldogtalan.”604 Kosztolányi ezekkel a felismerésekkel a lehető legjobban világítja meg a 

fiatal Babits szellemi eszmélését. Boldogtalanságának lehetséges oka olyan idealisztikus 

állapot iránti vágyódás, amely erkölcsi erejénél fogva nem képes olyan tömegeket 

megmozdítani és tartósan meghatározni, amelyre intellektuális magányából kilépve 

társadalmilag szüksége lenne. „Tisztaság, tisztaság-!...Vannak ideáljaim, halottak, akiknek az 

életében, jellemében megtestesítve sejtem azt a tisztaságot, amelyre vágyakozom; ilyen 

szentjeim most: Spinóza, - Nietzsche – Arany. Nietzsche elméleteiből ki lehet ábrándulni 

félórák alatt; de alakjá<ból>׀:nak:)׀ csodálatosan tiszta és harmonikus alakjának 

bámúlásából, remélem hogy nem egyhamar gyógyulok ki.”605  

A különbségeket nehezen viseli, ennek ellenére Kosztolányi látja Babits intellektusának 

bölcseleti elemeit, és azokhoz igazodva megpróbálja megfogalmazni őket. Ez a lépés 

intoleranciájának empátiába való lélektani átmenete. A büszke Kosztolányi behódol: sakk-

vezérnek tekinti. Később, amikor barátságuk meglazul, már nem ilyen érzékeny Babits 

intellektuális élete iránt. Addig azonban Babits gondolatait igyekszik átlátni. Egyik levelében 

Babits múlt fogalmának definícióját adja: „Heracleitos mondja: az ember sorsa az ember 

jelleme> de hol van az ember sorsa: a multban…S mindebből csak az a morál, jövőt-zengő 

barátom, hogy a Mult is époly erős és vonzó, (nem le felé!) mint a Jövendő.”606  

A múltnak ez a morálhoz való kapcsolódása Babits irodalomelméletének alapja, amelyben az 

erkölcsi emlékezet az én múlthoz való hűségének eszköze és releváns gondolata.  
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Barátságuk Kosztolányi intuíciós készségén alapul. Babits olyan bizalommal van iránta, hogy 

hangulatait és alkotói kételyeit is megosztja vele. Ezek a kételyek filozófia és irodalom közti 

választását végigkísérik, és ezért kulcsfontosságúak. 1905-ben ezt írja Kosztolányinak:  

„S legnagyobb szomorúságom az, hogy sokat teszek ugyan, de semmit sem csinálok. Sok 

haszontalan tanúlásom, philo- és pszichológizálásom közepette, mint egyetlen elérhetetlen 

üdvről ábrándozom, az alkotás gyönyöréről.” 607  

Ebbe a levelezésfolyamatba bekapcsolódik Juhász Gyula, akinek barátságát Babits szívesen 

fogadja, és költészetét igen sokra tartja. Juhásznak írt levélben megemlíti objektív költészet 

melletti és a líra elleni programját. „Ezennel üdvözlöm Önben az objektív művészt: kérem, 

tartsa meg jó feltételeit s ne folytassa a lírát, amelyet hiszen Önnek is elég oka volt megúnnia, 

mint nékem…áldott objektivitás, jöjjön el a te országod. Eladnám elsőszülöttségi jogomat egy 

tál – objektív lencséért!” 608  

 Babits első publikációi filozófiai írások voltak; 1906-ban, amikor költői programjával 

készen volt, és első versei is megszülettek, még csak filozófiai témában publikált.  

„Az egyetlen lap, amelybe dolgozom – a Magyar Filozófiai Társulat Közleményei” 609 írja 

Kosztolányinak, aki folyamatosan várja tőle nemcsak verseit, hanem filozófiai esszéit is, és 

láthatóan mindent szívesen fogad tőle. Ez a baráti ösztönzés sokat jelentett az állandó 

önkételytől szenvedő Babitsnak, ám semmilyen megalkuvásra nem volt hajlandó barátságuk 

tekintetében karrierje előmozdítása érdekében. Kosztolányi bíztatását és publikálási segítségét 

elfogadta, de stílusában és Kosztolányihoz való viszonyában semmiféle érdek-változás nem 

olvasható ki a levelekből. Sőt, erre az időszakra tehető, hogy barátsága nyíltan is megszakad 

Zalaival, aki ekkor sok időt tölt Kosztolányival: „Tudatom Önnel, hogy mindenki a ki 

intelligens olvasta a küldeményét s nem volt egyetlenegy ember sem, ki ne tapsolt volna 

Önnek. Zalai mindenkinél többre becsüli Önt s igazán nagyon fáj neki, hogy a szokott 

arisztokratikus hidegségével utasítja vissza többszörösen felajánlott, ezüst tálcán kínált 

barátságát…. Zalai legállhatatosabb, s legigazabb tisztelői közé tartozik.”610 „Küldjön sok 

kéziratot. Mind elhelyezem.” 611 Babits ekkor már Juhász Gyulával sokat levelezik, és kissé 

elfordul Kosztolányitól, annak ellenére, hogy verseit Kosztolányi ekkor ismerteti meg 

Budapesttel.612 Babits mégis Juhász Gyulának vall irodalmi gyökereiről. „Az irodalom iránti 
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élénk érdeklődés apai és anyai örökségem és én most is igen élénken érdeklődöm az irodalom 

iránt. Irok drámákat...verseket, értekezéseket.”613 Ez a pár sor megmutatja, hogy már nem a 

filozófia intellektuális magaslatairól néz irodalmi ambícióira, hanem íróvá vált gondolkodó - 

aki értekezéseket továbbra is ír – irodalmi genezisét igyekszik igazolni.  

Ezt támasztja alá egy nem sokkal későbbi levele is, amelyben az esszé műfaját tartalmilag 

kiteljesítve filozófiai témájú és tartalmú munkáról számol be Juhásznak: „Legnagyobb 

munkám azonban a Magyar Essayk, melynek tartalmáról (iránya és filozófiai háttere 

összefügg a Szagokéval) akkor lehet fogalmad, ha [a] fejezetcímeket ideírom: 1.) építészet és 

iparművészet 2.) szobrászat és festészet 3.) költészet 4.) kritika 5.) tudományosság 

(szociológia, szabadgondolkodás!) 6.) filozófia (tolsztojanizmus, szocializmus) 7.) politika 8.) 

társadalom és erkölcs 9.) vallás 10.) nemzetiség 11.) nevelés.” 614   

 Szilasival való barátsága is a filozófiához köthető. Babits méltatja és a Nyugatban való 

megjelenésben támogatja Szilasi Platón-tanulmányát – filozófiai hiányosságai ellenére. A 

dolgozat érdemét a biztos logikában és a mély, türelmes gondolkodásban látja.615  

Szilasi ekkor már őszinte elismeréssel adózik Babits görögség-szeretetének, és ennek irodalmi 

megjelenését rajongással fogadja. A Laodameiában saját esztétikai ideálját látja 

megtestesülni. Legfőbb érdemének szigorúságát, formabiztonságát és forma-harmónia 

teremtését tartja.616 Barátságuk filozófiatörténeti epizódot teremt: Szilasi, aki Husserl és 

Heidegger közvetlen közelében dolgozik, megismerteti Babitsot Heideggerrel. Igaz, hogy 

csak egyszer találkoznak, de Heidegger Babits iráni érdeklődése megmarad. Szilasi elküldi 

neki a Lét és időt, és minden valószínűség szerint Babits az első, aki ezt kezébe veszi 

Magyarországon. 

 A Babits-levelezés központi filozófiai epizódja az ún. Lukács-vita, amelyet Babitsnak 

A lélek és a formák kritikája617 vált ki. Köztudott, hogy olyan élesen fogalmaz, amelyet 

Lukács nem képes elfogadni nemcsak saját művének kritikájaként, de általában vett 

kritikaként sem.  

Ez az egyik legerősebb Babits által megírt kritika, amelynek legfontosabb gondolatait röviden 

összefoglalom. E szerint Lukács fölényes, aki nem mindenkinek ír, hanem a barátainak, 

akinek az írók kevésbé fontosak, mint saját gondolatai. A lélek és a formák legfőbb 

kritikaértelmezési hibájának azt a gondolati önellentmondást tartja, amelyben a művészi 
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(örök) kritikát élesen megkülönbözteti a tudományos (elévülő) kritikától, miközben 

hangsúlyozza, hogy a művészi kritikus egyben tudományos is. Babits erre az ellentmondásra 

ellentmondással válaszol: Lukács által felvázolt arcok annyira elmosódottak, hogy nem 

lehetnek tudományosak, de formátlanok is, így nem lehetnek művésziek. Az esszék irodalmi 

értékét vitatja, de filozófiai érvényüket elismeri. Lukácsnak nincs kritikája, írja, ugyanakkor 

megjegyzi, hogy művei finomak és előkelőek.618  

Noha maga is elismeri, hogy Lukács esztétikai írásainak kritikája egyoldalú – és ezt az 

egyoldalúságot irodalmi szükségszerűségnek tartva elveszi annak személyes élét, és szakmai 

síkra tereli a kritika tartalmát,619Lukács a németesség vádját vissza nem utasítva éppen a 

német metafizika-kérdésben akar vitát kezdeményezni Babitscsal, ám ezt a vitát a Nyugat 

nem engedélyezi.620  Babits azzal hárítja el Lukácsnak a vita által kiváltott keserűségét, hogy 

Lukács esszéinek kérdéseit filozófiainak tartva nem irodalmi vitába valónak tekinti. Az a 

bizonyos homályosság, amelynek vádja mélyen érintette Lukácsot, Babitsnál korrekcióra, 

illetve kiigazításra kerül egy levélben. Ebben kifejti, hogy ahogy Lukács a transzcendens 

filozófiát az irodalomban érvényesíti, jogosnak tartja, így az írások esztétikai homályossága is 

elfogadható lesz. Az a homályosság azonban, amelyet kifogásolt, a mondatszerkezetekre 

vonatkozik. Hozzáteszi, hogy az effajta homályosság a filozófiától idegen. Ezzel filozófiai 

stílusjavaslatot tesz Lukácsnak, amelynek alapja az a gondolat, hogy az egyértelműsítés 

minden filozófia célja. A homályosság ezzel ellentétben anarchiát hoz a filozófiába.621  

 Fehér M. István A Nyugat és a filozófia című írásában részletesen elemzi ezt a vitát, és 

egy kettősségre hívja fel a figyelmet.622 Eszerint Babits kritikája közelebbről megvizsgálva 

nem egy, hanem két ellenvetést tartalmaz. Az ezoterizmus vádja, mely szerint Lukács a 

barátainak írta volna esszéit, valamint az irodalomtörténeti megismerés Lukácstól való 

elvitatása két vád, amelyek közül Fehér az elsőt tekinti lényegesnek. A másodikat, annak 

ellenére, hogy elismeri mögötte a Nyugat ars poeticáját, valamint azt is, hogy Babits ezen az 

ellenvetésen később finomít és differenciál, Fehér mégis elutasítja. Sőt, az első ellenvetés 

jogosultságát annak ellenőrizhetetlen volta miatt szintén kétségbe vonja. Igaza van Fehérnek 

abban, hogy Babits mindenekelőtt az irodalomtörténeti megközelítésmódot védelmezte, 

amikor Lukács esszéiben annak hiányára rámutatott. Későbbi kritikafinomítási kísérletei 

azonban azok jóindulata mellett nem engednek ebből a követelményből. Lukács műveinek 
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egyszerre tudományos és művészi szempontból való elmarasztalása – ez Fehér szerint a 

babitsi kritika leggyengébb pontja. E két szempontot egy harmadik egészíti ki, a filozófiai 

szempont. Fehér szerint ez a szempont reflexión kívül marad, annak ellenére, hogy Babits 

tudománypozitivista igénnyel lép fel Lukáccsal szemben. Egy esztétikai esszékötet 

tudományos igényű kritikája az egyértelműség tekintetében nem nyilvánvalóan gyenge 

ellenérv; Babits azonban abból a feltevésből indul ki, hogy Lukács önmagát filozófusnak 

pozícionálva és filozófiai babérokra törve olyan habitust képvisel, amelynek a nyelvi 

homályosság ellentmondani látszik. Erre az ellentétre felhívni a figyelmet nem túlzás Babits 

részéről. Lehet, hogy ez egyfajta filozófiai járatlanságnak tűnik részéről, hiszen ez a 

pozitivista nézőpont épp az, amelytől Babits menekül. Valójában azonban ez a kifogás egy 

stílus-kritikába illeszkedik, és tartalmát tekintve nem kritika.  

Ezt állítja Fehér is, amikor azt írja, Babits kifogása nem tárgyi kifogás. Az a felismerés, hogy 

a Babits-Lukács vita kritikai attitűdje kettős, amelyben a tudományos és a művészi kritika 

egyidejű képviselete nem lehetséges, releváns felismerés. Fehér Lukácsot e második kritikusi 

habitussal hozza összefüggésbe: Lukács - művész. E gondolatnak műfaji konzekvenciája épp 

az a distinkció, amelyet Babits megtesz, amikor elfogadja a platóni író és az esszéíró műfaji 

különbségét.  

 A tudományos és művészi kritikai habitus különbségére Schöpflin Aladár A kritikus 

című Nyugat-írásában felhívja a figyelmet.623 A művészi kritika fő célja itt a tehetség 

felismerése, amely pontosan megegyezik a Nyugat programjával, és nem utolsó sorban Babits 

kritikai stílusával is, amely a Lukács-vitában mindvégig megtartja azt az elvi pozíciót, hogy 

Lukács tehetséges író. Schöpflin arra is kitér, hogy e két típus, a tudományos (elméleti) és a 

művészi kritikus a legtöbb esetben „összefolyik”. Nem érdemes tehát ezt két külön 

kategóriának tekinteni. Lehet, hogy Fehér M. István ez irányú törekvése ezért a Babits-Lukács 

vita elemzésekor túldimenzionáltnak tűnik, meg kell jegyezni azonban, hogy ez a distinkció 

olyan recepcióelméleti szempontok szerint történt, amelyek segítségével e vita rejtett 

fogalmiságára lehet rávilágítani, és ez az elvi álláspont hasznosnak bizonyul az elemzés során. 

Ha túlzás is azt állítani, hogy kritikájában Babits nem találta meg a jó érveket, legelső 

megjegyzéseitől eltekintve olyan védekező kritikusi pozíciót vesz fel, amely eltúlzottnak és 

indokolatlannak tűnik. Ezt nem igazolja saját vallomása sem, amely szerint megjegyzései 

igénytelenek lennének. Ez a jelző inkább tekinthető ironikus kritikai elemnek, és 

megjegyzéseit épp erősíti, nem pedig gyengíti. 

                                                 
623 Schöpflin Aladár: A kritikus, Nyugat, 1927/1. 
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 Nem sokkal Babits Lukács-kritikája után kezdődik levélváltása Dienes Valériával. 

Dienes Valéria költészetének méltatása mellett leginkább a filozófust látta benne, e 

véleményének többször is hangot adott. Babits filozófus mivoltát irodalmi érvekkel támasztja 

alá – és egyben felismeri irodalmi programját -, amikor kijelenti, Platón óta (és Bergson után 

még inkább) a nagy írók filozófusok is.624 Célja ezzel Babits filozófiai igazolása, de ez 

egyben filozófia és irodalom határán végzett műfaj- és eszmeértelmezési program is. 

Pontosan az, amelyet Babits nem sokkal később szisztematikus igénnyel elvégez. Babits 

őszinte bizalommal és baráti közvetlenséggel válaszol Dienes ilyen irányú gondolataira, és 

egy neki írt levélben kifejti filozófiai önvallomását: „...én voltaképpen kora gyermekkoromtól 

fogva filozófus voltam...a leghírhedettebb filozófiai fogalmak közül egy csomót (pl. a testek 

primer és szekunder sajátságai, a Ding an Sich, a schopenhaueri akarat!) lényegében magam 

megalkottam magamnak már egész kis gyermekkoromban mielőtt a nevüket, vagy alkotóik 

nevét...vagy akár a filozófiáról valamit csak hallottam volna is, mielőtt sejthettem volna is, 

hogy mi a filozófia... De én sohase voltam más, mint ilyen gyerekfilozófus - mert csak poéta 

voltam.”625  

Ez Babits legmegrendítőbb vallomása, amely irodalmi és filozófiai vívódásainak hangulati 

elemeit híven tükrözi. Néhány leveléhez hasonlóan ez is a maga organikus egészében mutatja 

meg intellektusát, életmű-mintázatot alkotva így a levelek hosszú sorában. Ebben a néhány 

levélben olyan eleven közvetlenséggel tárul fel személyisége, amelyek már-már a naplók 

őszinteségét és belső koncentráltságát idézik. Még ugyanebben a levélben a nem-választás 

mellett kötelezi el magát azzal a kijelentésével, miszerint költő és filozófus azonos 

pszichológiai alapokra vezethető vissza. Itt jelenik meg továbbá a véletlenül költővé válás 

eszméje is. Ez a választás kényszere alól mentesíti, és az egzisztencialitás metafizikai 

horizontjának legbelsőbb megjelentése, amely nem feltételez vizsgálati pozíciót, sem 

értékelési nézőpontot, hanem a maga közvetlenségében hat az énre. A választás elől való 

egzisztenciális menekülést erősíti e levél másik gondolata, amelyben arról vall, hogy nem 

kötődvén semmihez, nihilistának érzi magát. Korábbi intellektuális és önvallomásszerű 

megnyilvánulásait figyelembe véve ez a gondolat nehezen elfogadható.  

A semmihez sem tartozás romantikus gondolata nem jellemző rá, a semmi fogalmát 

elméletében nem tárgyalja. Dienes nem fogadja el ezt a védekelmi pozíciót, és a választás 

irányába tereli: „a te elméd a filozófiára született”.626 Babits azonban a nem választás 

                                                 
624 812. Dienes Valéria – Babitsnak 
625 843.  Babits – Dienes Valériának 
626 869. Dienes Valéria – Babitshoz 
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tudatával már belenyugodott költővé sodortságának életére tett sorsfordító hatásába. Későbbi 

leveleiben azonban helyet kap a filozófia iránti vágy: „Dolgozni, olvasni akarok – elsősorban 

filozófiát.”627  

A Babits-levelezés 10.000 tétele, és 1942-ig tartó folyamata nem lehet e dolgozat részletezett 

tárgya. A korai levelek csak kis szeletét mutatják szellemi életének. Ezt ráadásul csak a 

filozófiai relevanciáját tekintve tárgyaltam, vizsgálatom így nem alkalmas általános 

irodalomtörténeti konzekvenciák levonására. Annál jobban világítja meg azonban filozófiai 

reflexiós készségét. A Babits-Szilasi levelezés 1942-ig tart; „...teljes műalkotás ez a 

levélegyüttes”.628 Sipos Lajos a belső történés szempontjából három periódust emel ki a 

levelezésből.629 E három periódusból az első és az azon némileg túlmutató időszakot 

elemeztem; ez időszak témája a művészet kérdése, a műalkotás problémája, tehát 

alkotásmódszertani megalapozás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
627 1433. Babits-Szilasi Vilmosnak 
628 Sipos Lajos: A Babits-levelezésről, Irodalomtörténeti Közlemények, 1997. 101. évf. 5-6. füzet 
629 Ezek: a 1903-1909, az 1919-1921, és az 1924-25 közti levelek. 
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IV. 4. Filozófiai reflexiók 

 

 

 

 

 

Babits filozófiához való viszonya hármasságot mutat: egyrészt jelenti azt a 

filozófiatörténeti műveltséget, amelyre hol tudatosan, hol tudattalanul fogalomhasználatával 

és problémalátásával reflektál, másrészt azt a jellegzetesen filozófiai stílust adja, amely 

esszéit, tanulmányait, sőt, egyes irodalomtörténeti elemzések szerint verseit (főként korai 

verseit) meghatározzák. Harmadrészt meghatározó kora filozófiai eszméihez, irányzataihoz és 

kiemelkedő alakjaihoz való viszonya. Filozófia iránti vonzódását mind formailag, mind 

tartalmilag megőrizte egész életművében. Dienes Valéria kiemeli azt a szellemi azonosulási 

készséget, amellyel a filozófia témájához közelített, és amely megadta számára a vele való 

viszony közvetlenségét. "Amikor filozófusról ír, egészen filozófus."630  

Ugyanott megjegyzi, hogy gondolataiban igazságmotívumok olyan folyamatos jelenlétét látja, 

amely a formánál is nagyobb jelentőségű. Dienes mindenkinél élesebben látja meg filozófiai 

képességeit, és ő közvetíti Bergson Babitsról alkotott véleményét is. „Bergson filozófiája 

mélyen megjárta Babits gondolkodását. ’Legjobb vázlata filozófiának’ – szólt az öreg mester, 

mikor franciául elmondtam neki a Nyugatban megjelent Bergson ismertetés gondolatmenetét. 

’Minden laikus érdeklődőnek ezt ajánlanám, ha hozzáférhető nyelven volna írva’ – tette 

hozzá. Az öreg mester mondta egyszer azt is, filozófiai gondolatokat csak azok értenek meg, 

akik maguk is elgondolták volna őket, akikben virtuálisan, kimondatlanul éltek. Babits éppen 

ezek közül való.”631 Dienes tudatosan világít rá Babits filozófiai készségére, amely egész 

tanulmány-témákat tömörít pár mondatba. A szabadság kérdésében például, bár Ágostonhoz 

köti, ezt egyszersmind Babits sorselemeként definiálja, amikor a lojalitás és szabadság 

harcába a pszichologizmus és transzcendentalizmus harcát beleértve ezeket ellentétes 

rendszereknek tekintve és a köztük való átjárást intuíciós filozófiai készségként jellemezve 

Babits sorsaként határozza meg.  

Ugyanakkor a rendszerbe illesztés igényét nem tekinti kritériumnak, hanem helyette 

kritérium-alapként egy valóság-visszhang harmóniát állít.  

                                                 
630 Dienes Valéria: A Filozófus, Nyugat, 1924/7. 
631 Uo 
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„Minden munkája filozófiai sejtések kivirágzása.”632 Dienes alaposan megvizsgálja Babits 

filozófiai készségét a maga belső differenciáltságában, és azoknak irodalomelméleti alapjait 

illetve azok filozófiai vonatkozásait egyetlen rövid írásba sűríti. 

 Mátrai László szintén a filozófust méltatja Babitsban, amikor a következőket írja:  

"Ha az irodalomtörténet és esztétika helyesen fogja fel Babits költészetének emelkedett 

jellegét, akkor nem csodálkozunk, ha a filozófia sokat kíván magáénak vallani Babits 

alkotásából."633  

Rába György Babits-tanulmányainak filozofikumot vizsgáló karaktere mérföldkő a Babits-

kutatásban. Amikor Rába a filozófus Babits alakját követi, egyrészt intellektuális 

hatástörténetét filozófiatörténeti szálra felfűzve történeti vonalát mutatja be, másrészt olyan 

költészeti és alkotásmódszertani elvekre mutat rá, amelyek szisztematikusan és módszeresen 

tárgyalják életművének ezt a karakterét.  

 Nemes Nagy Ágnes Babits líráját elemző írása az intellektus tudományos-filozófiai 

karakterét vázolja, amely lírájának bölcseleti értelmezési lehetőségének széles horizontját 

teremti meg. Babits lírájának én-világ viszonya, illetve ennek bölcseleti elemző kontextusba 

helyezése recepciós gondolatoknak enged teret. Példaként említhető az a nézet, amely szerint 

Babits bölcseleti lehetőségei műveinek élményrétegeit is jelentik.634 Vagy az egzisztenciális 

tárgyiasság gondolata,635 amely az introspekció636 készségének állításával együtt filozófiai 

attitűdöt tulajdonít Babits ismeretelméletének. Nemes Nagy használja továbbá Babitsra az 

introvertált objektív fogalmat,637 és az évezredekben gondolkodó józanságot,638 avagy hogy 

erkölcsi fegyelme az örömök hierarchiájának felfedezése.639  Holisztikus szemléletmódját is 

meglátja, amikor azt hangsúlyozza, hogy Babitsot a végső egész foglalkoztatja.640 

 E dolgozatban sokat merítek Rába gondolataiból; Babits filozófiai munkásságának 

vizsgálata során a Rába által kijelölt két vonalon haladhatunk, történetét és 

szisztematikusságát, illetve módszerességét vizsgálhatjuk. Dolgozatomban az utóbbira 

helyeztem a hangsúlyt, azaz főként a fiatal Babits elméleti munkáiban a filozofikusság 

módszeres jelenlétét igyekeztem kimutatni. 

                                                 
632 Uo 
633 Mátrai László: A filozófus, In: Pók Lajos (szerk): Babits Mihály száz esztendeje Gondolat, Bp., 1983. 288. 
634 Nemes Nagy Ágnes: A hegyi költő (Vázlat Babits lírájáról) Magvető Kiadó, Bp., 1984. 31. 
635 Im 102. 
636 Im 33-34. 
637 Im 103. 
638 Im 118. 
639 Im 190. 
640 Im 199. 
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 Babits bölcseleti elemeit filozófiatörténeti reflexiókban konkludálva vizsgálja Halász 

Gábor Babits, az esszéíró című írásában.641 Ennek a kései 1938-as írásnak érdekessége, hogy 

Babits munkássága legnagyobb részének áttekintésével, az esszé szemszögéből íródott. Babits 

esszéírói életművére visszatekintve olyan jelzők kapnak itt helyet, mint az „őszinteség”, a 

„különösen látás kényszere”, az „idegek remegése”, a „szokatlan megkívánása”.  

A tanulmányok általános jellemzőjeként említ két lelki mozzanatot, a belső hűséget és a 

külső, objektiváló ragaszkodást az erkölcsi értékekhez. E kettős meghatározottságnak egyfajta 

biztonságot adó szerepe van. „Bármilyen nyugtalan a szelleme, nem szkeptikus” – írja Halász. 

A szkepticizmust elvitatni attól a Babitstól, akit az örökös kétely intellektuális állandósága 

jellemez, nagyon finom distinkció, és lényegét Halász a Szókratész-tanítvány szerepében, a 

szofistáktól való megkülönböztetésében határozza meg. 

Babits esztéta és moralista, aki egyszerre élvez és ítél. A „humánumban való hit”és „az ész 

magasabbrendűségének tudata” intellektuális elemeit hangsúlyozza Halász. A babitsi 

eszményt a nyugtalan klasszicitásban határozza meg, amelynek formai harmóniával szembeni 

elégtelensége nem romantikus lázadás, hanem végtelen komplikációk érzékelésének 

képessége. A világirodalom arisztokratikus fogalomfelfogása, amely Az európai irodalom 

történetét is meghatározza, a poeta doctus és a homo moralis kettős arcának megjelenése 

Halász szerint. Az előbbi könyvek között eltöltött életét idézi, az utóbbi pedig a tiszta 

művészet erkölcsi súlyát hordozza. E kettősségben Halász érzékletesen fogja egybe azokat a 

személyes motivációkat, amelyek Babits intellektusának örökös nyugtalanságát adják, és 

amelyek így művészetét és elméleti munkáit is alapvetően meghatározzák. Halász írásának az 

a gondolata, amely a líra műfajának babitsi átdolgozását említi műfajmeghatározó üzenetet is 

közvetít. Eszerint Babits líra-pártolásának lényege szigorú műfaji követelményekben 

határozható meg. A „formák bravúrja”, a „végtelen tudatosság” és a „legközvetlenebb 

tudatosság” egy formai ízlésítélet alapjai, és Babits személyisége felől tekintenek a művekre. 

 Babits Szilasival való barátsága Szilasi Platón-dolgozatának Babits általi bírálatával 

kezdődik. Szilasi Platón-dolgozatát Babits méltatja, az Egyetemes Philologiai Közlöny 

"pongyolaság", "zavarosság", "félreértelmezés" vádjainak642 elfogadása mellett.643  

A merészséget a tudományos igény jelének tekinteni nagy jóindulatról tanúskodik. Babits a 

lelkesült intuíciót befogadáselméleti szempontból alkalmasnak tartotta arra, hogy Szilasi 

megsejtse Platón szellemét. Ő maga is elismeri, hogy a gondolkodás ösztönén és az elvontság 

                                                 
641 Halász Gábor: Babits, az esszéíró, Nyugat, 1938/3. 
642 Egyetemes Philologiai Közlöny 1910. 579. 
643 Babits Mihály: Platon: Nyugat, 1910/20. 
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hangulatán alapuló pozitív kritikája esetleg nem mentes a belemagyarázástól. Valóban 

hasonló a helyzet: Babits kritikája nem filozófiai kritika, nem is tudományos kritika, hanem 

írói kritika. Belátja, hogy Szilasi könyve nem ismerteti meg az olvasót Platónnal; hozzáteszi 

azonban, hogy Szilasi Vilmossal igen.  

Wolf Angelika Szilasi Vilmos szerepe Babits Mihály költészetében című tanulmánya felhívja a 

figyelmet Babits Az irodalom elmélete és Szilasi: A kritika elmélete(1909)644 közti 

hasonlóságra.645 Szilasinak ez a kritikaelméleti esszéje646 az Alexander-emlékkönyvben jelent 

meg. Babits e kötet egyik esszéjét olvasta, de nem bizonyított, hogy Szilasi esszéjét (is). 

Mindenesetre jelentős műtörténeti következményei lehetnek ennek az irodalomtörténeti 

mozzanatnak. Ezt a mozzanatot tárja fel ez a tanulmány. Figyelemre méltó, hogy Szilasi 

1910-es esszéjében az irodalmat lelki jelenségnek tekinti, valamint az is, hogy az esztétika és 

pszichológia kapcsolatával is foglalkozik. Tárgyalja továbbá a költő fantáziafogalmát, 

amelyet Babits is használ. Nagy gondolati összhangot mutat köztük, hogy Szilasi is az 

irodalom kutatásának a priori eszközeire igyekszik rámutatni. A Szilasival való barátsághoz 

kötődik Babits filozófiai tartalmú költeményének, az Egy filozófus halálára című versének647 

megírása is. Émile Laskról Szilasi mesélt Babitsnak, és Babits ennek az újkantiánus 

filozófusnak halálában a filozófia intellektuális halálát is látja, így verse nem személyes, 

hanem általános értelmezési szinten filozófiai siratóéneknek is tekinthető. (ahogy arról a 

korábbiakban szó volt.) 

Szilasi 1919-ben Németországba költözik, ahol Husserl meghívja a freiburgi Filozófia 

Intézetbe. Babitscsal való levelezése nem szakad meg, verseit folyamatosan figyelemmel 

kíséri, és többször meghívja magához. 1922-ben Babits megismeri Heideggert. Szilasi 

jelentősnek tartotta ezt az ismeretséget, és az Írástudók árulását le is fordította Heideggernek, 

A Halálfiait pedig a Lét és idővel állítja párhuzamba.648 A látogatás után Heidegger többször 

érdeklődik Babits után, és erről Szilasi beszámol Babitsnak.649 

Szilasi alakja tehát elválaszthatatlanul kapcsolódik a fiatal Babits filozófiai életéhez, ám 

barátságuk nem csak Babits filozófiai életére, hanem irodalmi alkotásfolyamatára is hatással 

van. A barátságot levelezésük híven őrzi. Az általam vizsgált kontextusban e barátság 

                                                 
644 Szilasi Vilmos: A kritika elmélete In: Alexander-emlékkönyv, Budapest, 1909. 
645 Wolf Angelika: Szilasi Vilmos szerepe Babits Mihály költészetében http://www.filologia.hu/kivonatok/wolf-
angelika-szilasi-vilmos-szerepe-babits-mihaly-kolteszeteben.html Letöltés dátuma: 2014. május 5. 
646  1910. Letöltés dátuma: 2013. 08. 12. 
647 Babits Mihály: Egy filozófus halálára, 1917. (A vers eredeti címe: Carmen Novum) 
648  „Ki állapítja meg az események igaz összefüggését?...igazi összefüggésük és egymásra hatásuk láthatatlan.” 
Babits Mihály: Halálfiai, Athenaeum, Budapest, é.n. 77. 
649 Gál István részletezi Babits és Heidegger ismeretségét: Gál István: Babits és Heidegger ismeretsége, Vigilia, 
1972. okt. 37. évf. 10.sz. 
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filozófiai jelentőségénél fogva inkább a gondolkodó Babits megismerése szempontjából bír 

relevanciával, és más ilyen szellemi kapcsolat, valamint Babits filozófiai szöveghelyei mellett 

a filozófus Babits témájának tárgyalási érvényességét erősíti. Ezért Szilasi Babitsról 

megfogalmazott véleményének nagy részét öleli fel. Szilasi őszinte rajongással közeledett 

Babits költészetéhez, és felismerte benne a filozofikumot, olyannyira, hogy általános, műfaji 

különbözőségeket nem érintő babitsi szellemi karaktervizsgálatot is tervezett.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                        

 208  

 
 
 
 

V. Összegzés 
 
 
 
 
 

 Dolgozatomban filozófia és irodalomelmélet határproblémái felől vizsgáltam Babits 

elméleti írásait. Célom olyan filozófiai összefüggések feltárása volt, amelyek Babits 

irodalomelméletének részét képezik, vagy filozófiai továbbgondolási lehetőségét adják. 

Babits elméleti fogalomkészlete megfelelő alapnak bizonyult ehhez a vizsgálathoz, amelyet  

négy szempont szerint végeztem. Ezek a szempontok adták a dolgozat fejezeti felosztását, és a 

kísérletek irányát.  

 Először Babits irodalomelméletének iróniaelméleti összefüggését elemeztem 

iróniatörténeti összegzések, és azoknak a modern irónia konklúzióival való ütköztetése által. 

A modern irónia és Babits találkozási pontjainak vizsgálata során Alexander Nehamas 

Nietzschéről szóló munkájából kiindulva összehasonlítottam Nietzsche és Babits 

irodalomfelfogását. A modern/posztmodern iróniaelméletekkel nem összhangban álló 

iróniatörténeti konklúziók arra az elméleti eredményre vezettek, hogy Babits konzervatív, 

etikai meghatározottságú, iróniát képvisel, amely hasonlóságot mutat a szókratészi iróniával. 

Ezt az állítást Vlastos Szókratész-elemzésével igyekeztem alátámasztani.  

Vlastos elemzésének olyan, Szókratész személyiségét megvilágító konklúzióit 

hangsúlyoztam, amelyek Babits szövegeinek ilyen irányú, azaz elméletének és 

személyiségének filozófiai-etikai kapcsolódási pontjaira következtető vizsgálatára is 

alkalmasak. Mindezt Babits irodalomelméletének kulcsfontosságú szövegeiből vett 

idézetekkel támasztottam alá. Az európai irodalom története Szókratész-utalásai, valamint Az 

irodalom elmélete a következő konklúziók megalkotását eredményezték. Babits műveinek 

ironikus olvasási lehetőségei etikai lehetőségek. Ebből kiindulva egy Szókratészhez hasonló 

személyiség irodalmi jelenlétét láthatjuk. A szókratészi irónia filozófiát teremt, Babits pedig a 

szókratészi pozícióból az én vizsgálatával irodalomelméletet dolgoz ki. Mindennek filozófiai 

relevanciáját elsősorban nem a Szókratészhez való személyiségi hasonlóság adja, hanem 

irodalomelméletének etikai determinációja. Ebből a szempontból kiindulva jutunk el az 

elmélet ironikus keretének Babits általi etikai megalapozásához.  
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Mindehhez modern iróniaelméleti munkák elemzése során jutottam el. Colebrook, Hadot, 

Hutcheon és Vlastos iróniaértelmező munkái mellett Nietzsche, Paul de Man, Derrida és 

Rorty iróniaelméleti szerepét is megvizsgáltam.  

 Második kísérletként Babits irodalomelméleti fogalmainak rekonstrukcióját végeztem 

ugyancsak etikai szempontok szerint. Ennek során nemcsak a fogalmak hierarchikus 

rendszerezési lehetőségeit igyekeztem felvázolni, hanem a fogalomkonstellációk irodalmi 

érdekeken túlmutató jelentéstartalmaira is szerettem volna rávilágítani. A Játékfilozófia, Az 

irodalom elmélete és a Szellemtörténet kulcsfogalmai megmutatták Babits etikai értelmezési 

lehetőségeit, és ennek kereteit, de fogalmi inkonzisztenciákat is megvilágítottak, amelyek 

vizsgálódásom negatív konklúzióit adták. Ezek semmit nem vonnak le Babits elméletének 

irodalmi értékéből, inkább felhívták a figyelmet kísérletem gyenge pontjaira. A fogalmak 

hierarchikus szerveződését fogalompárok megjelenésén keresztül végeztem, és e kettős 

vizsgálat az elméleti szövegeket is rangsorolta. Ebben központi helyet foglalt el Az irodalom 

elmélete, amelynél észrevettem, hogy fogalmisága irodalmi szempontokon túlmutató irányt 

követ. Ez az irány eredményezi a fogalmi következetlenségeket, amelyek irodalomelméleti 

keretből való kilépésükkel filozófiai vizsgálatra késztettek. Ennek során nemcsak Babits 

filozófiai gondolatait artikuláltam, de a fogalmaknak irodalomelméleti visszacsatolását is 

igyekeztem vázolni. Ezt a célt szolgálta a fogalmak hármas felosztása. Az elsődleges 

fogalmak közvetlen irodalomelméleti relevanciája a másodlagos fogalmaknál meggyengült, a 

harmadlagos fogalmak pedig szaktudományos jelentésgazdagságukkal megadták harmadik 

kísérletem irányát. 

 A harmadik kísérlet során olyan, nem explikált szaktudományos utalások nyomait 

kerestem, amelyek irodalomelméleti célokat szolgáltak. E célok kettősségét is igyekeztem 

vázolni. Vizsgálatom során kiderült, hogy azok egyrészt védelmi szerepet játszanak, amellyel 

Babits saját módszertani érdekeit képviseli, másrészt más szaktudományos fogalmak 

átvételének lépését saját rendszerén belül igyekszik igazolni. Ez utóbbi Babits 

irodalomelméleti munkáinak diszciplináris olvasási lehetőségét teremtette meg számomra.  

Ezt a lehetőséget kíséreltem meg felvázolni a második fejezet fogalmi vizsgálatának 

eredményeivel összhangban. A metafizika és ismeretelmélet irodalomelméleti 

konzekvenciáinak ismertetése után a pszichológiai elemek vizsgálatát Babits én fogalmának 

elemzésével kezdtem. Ezt követte James tudatfolyam-elméletének bemutatása, majd a 

bergsoni intuíció lélektani szerepének körvonalazása. A szociológia irodalomelméleti 

létjogosultsága Babits által megrajzolt határainak ismertetése védelmi mechanizmusának 

leginkább hangsúlyos példáját adja. Ezért ezt részletesen igyekeztem bemutatni. 
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Az etika, esztétika, metafizika, ismeretelmélet, pszichológia és szociológia szaktudományos 

eredményeinek felhasználása interdiszciplináris értelmezési lehetőséget ad a babitsi 

irodalomelmélethez. Ebben a sorban kitüntetett szerepet kap az etika, amely feltétel és cél is a 

babitsi irodalomelméletben. A moralitás kötelező ereje nemcsak elméleti szempontból 

vizsgálható, hanem Babits vallásosságának viszonylatában is. Az erkölcs mint hit-alap e 

vallomásosság mellett a kételkedés filozófiai pozíciójával való ellentétében is 

meghatározható. Az etikai szempontok alkalmazásával Babits elméleti konklúziók mellett 

diszciplináris lehatárolást is végez. Így ő tette meg azokat a distinkciókat, amelyeket 

bemutatására e dolgozatban vállalkoztam. 

 A negyedik kísérletben Babits filozófiához való viszonyát a maga általánosságában, 

történeti szempontból vizsgálom, és ezt reflexiókkal, levélváltások bemutatásával igyekeztem 

alátámasztani. Filozófiai készségének általános bemutatása után a filozófiatörténeti állomások 

részletezése során a görögség, Ágoston, Locke, Hume, Spinoza, Kant, Schopenhauer, 

Nietzsche, James és Bergson közvetlen filozófiai hatását vázoltam. Ezt követték a kortársak 

filozófiai reflexiói. A dolgozat koncepcióját tekintve ez kiegészítő vizsgálatnak tekinthető, 

amellyel a korábbi eredményeket részben alátámasztani, részben megvilágítani igyekeztem. 

Az olyan konklúziók, mint az életmű filozófiai gondolatainak műfajmagyarázó relevanciája, a 

görögség élmény poétikai szervező hatása, vagy a filozófiatörténeti hatások etikai redukciója 

a dolgozat korábbi fejtegetései során is megjelentek.  

Babits korai levelezésének filozófiai elemei, valamint a kortársak filozófiai irányú 

reflexiói segítenek alátámasztani azt a törekvésemet, hogy a dolgozatomban vázolt 

kísérletekkel megadjam a poeta doctus munkássága elméleti hátterének filozófiai értelmezési 

lehetőségeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        

 211  

VI. Bibliográfia  
 
 
 

 
• Augustinus: A boldog életről, A szabad akaratról, Európa Könyvkiadó, 1989. 
 
• Augustinus: Vallomások, Gondolat Könyvkiadó, 1987.   
 
• Babits Mihály: Akadémia és irodalom, Nyugat, 1925/21.  
 
• Babits Mihály: Arany mint arisztokrata, Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattára B.-

arch. III/1434 
 
• Babits Mihály: Arany életéből – Apró részlet egy biográfiai kísérletből, Nyugat, 

1917/5. 
 
• Babits Mihály: Ágoston, Nyugat, 1917/11. 
 
• Babits Mihály: A danaidák, Nyugat, 1910/5.  
 
• Babits Mihály: Az európai irodalom története, Nyugat Kiadó és Irodalmi R.T. 1936. 

http://mek.oszk.hu/06300/06304/06304.htm letöltés dátuma: 2014. augusztus 20. 
 
• Babits Mihály: A halhatatlanság halála, Nyugat, 1933/5. 
 
• Babits Mihály: A humanizmus és korunk, Apollo, VI. 1937. 1-5. Ill. Gál István (szerk): 

Babits Mihály – Tanulmányok, szövegközlések, széljegyzetek, Argumentum Kiadó, 
OSZK, 2003. 25-28. 

 
• Babits Mihály: Az irodalom elmélete 1919. (Babits irodalomelméletének öt egyetemi 

előadása Szabó Lőrinc lejegyzésében /1919. május 7. 8. 12. 14. 15. In: Mint különös 
hírmondó – Tanulmányok, dokumentumok Babits Mihály születésének 100. 
évfordulójára. A Petőfi Irodalmi Múzeum és a Népművelési Propaganda közös 
kiadványa, Budapest, 1983. 241-271.o.) Illetve: Belia György. (szerk): Babits Mihály: 
Esszék, tanulmányok, Szépirodalmi Kiadó, 1978. 565-566. Ill. 
http://mek.oszk.hu/05200/05258/html/02.htm#63 . Letöltés dátuma: 2014. augusztus 
22. 

 
• Babits Mihály: Az írástudók árulása, Nyugat, 1928/18. 
 
• Babits Mihály: A kételkedés kötelessége, Nyugat, 1912/21. 
 
• Babits Mihály: A különböződés fogalmáról, Közzéteszi Kelevéz Á. HOLMI, 1997/2. 

202-204. 
 
• Babits Mihály: A lélek és a formák, Nyugat, 1910/21.  
 
• Babits Mihály: A magyar jellemről, In: Szekfű Gyula (szerk.): Mi a magyar? 1939. 

Illetve: http://mek.oszk.hu/05000/05049/ Letöltés dátuma: 2014. szeptember 2. 



                                                                                                                                                        

 212  

 
• Babits Mihály: A Nyugat új korszaka elé, Nyugat, 1934/23-24. 
 
• Babits Mihály: A veszedelmes világnézet, (Pesti Napló 1918. jan. 9. 1–4). 
 
• Babits Mihály: Bergson filozófiája, Nyugat, 1910/14. 
 
• Babits Mihály: Bergson vallása, In: Babits Mihály: Esszék, tanulmányok, 

összegyűjtötte, a szöveget gondozta Belia György (Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 
1978.) Illetve:  http://mek.niif.hu/05200/05258/html/index.htm letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 

 
• Babits Mihály: Dialektikai regény, (Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattára, B.-

arch. III/1494). 
 

•Babits Mihály: Dráma, Nyugat, 1913/3.  
 
• Babits Mihály: Ezüstkor, Nyugat, 1930/5. 
 
• Babits Mihály: Egy filozófus halálára, 1917. (A vers eredeti címe: Carmen Novum) 
 
• Babits Mihály: Életfilozófia, Nyugat, 1911/6.  
 
• Babits Mihály: Filozófia és irodalom, Aurora, 1923. 260-270. I1. Illetve:       
            In: Gál István: Babits Mihály – Tanulmányok, szövegközlések, széljegyzetek, 

Argumentum Kiadó, OSZK, 2003. 477-484. 
 
• Babits Mihály: Gondolat és írás, Athenaeum, Budapest, 1922. 
 
• Babits Mihály: Halálesztétika, Nyugat, 1908/23. 
 
• Babits Mihály: Halálfiai, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984. 
 
• Babits Mihály: Irodalmi nevelés, In: Babits Miháy: Esszék, tanulmányok, 

összegyűjtötte, a szöveget gondozta Belia György (Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 
1978.) Ill.  http://mek.niif.hu/05200/05258/html/index.htm letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 

 
• Babits Mihály: Irodalom és társadalom, In: Babits Mihály: Esszék, tanulmányok, 

összegyűjtötte, a szöveget gondozta Belia György (Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 
1978.) Illetve: http://mek.niif.hu/05200/05258/html/index.htm letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 

 
• Babits Mihály: Indiszkréció az irodalomban, Nyugat, 1927/6. 
 
• Babits Mihály: Játékfilozófia (Mese a nagyvilágról) Nyugat, 1912/12. 
 
• Babits Mihály: Kant és az örök béke, Nyugat, 1918/16. 
 
• Babits Mihály: Könyvről könyvre, Nyugat, 1933/6-12. 



                                                                                                                                                        

 213  

 
• Babits Mihály: Levelek Írisz koszorújából, Nyugat Irodalmi Nyomda és Rt., 1914. 

(Első megjelenés: 1909.) 
 
• Babits Mihály: Leibniz mint hazafi, In: Babits Mihály: Esszék, tanulmányok, 

összegyűjtötte, a szöveget gondozta Belia György  (Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 
1978.) Ill.  http://mek.niif.hu/05200/05258/html/index.htm letöltés dátuma: 2014. 
augusztus 22. 

 
• Babits Mihály: Ma, holnap és irodalom, Nyugat 1916/17. 
 
• Babits Mihály: Magyar irodalom, In: Uő: Irodalmi problémák. Athenaeum, 1917. 65–

68. 
 
• Babits Mihály: Művészet és szabadság, Nyugat, 1911/21.  
 
• Babits Mihály: Nietzsche mint filológus, Nyugat 1911/13. 
 
• Babits Mihály: Nyilatkozat, Magyarország, 1923. december 
 
• Babits Mihály: Örökkék ég a felhők mögött - vallomás helyett hitvallás, Nyugat, 

1924/7. 
 
• Babits Mihály: Petőfi és Arany, Nyugat, 1910/22. 
 
• Babits Mihály: Platon, Nyugat 1910/20. 
 
• Babits Mihály: Szagokról, illatokról, Nyugat 1909/5. 
 
• Babits Mihály: Szellemtörténet, Nyugat, 1931/18. 
 
• Babits Mihály: Szimbólumok (stanzák) 1. Ne mondj le semmiről, Nyugat, 1910/20. 
 
• Babits Mihály: Tanulmány a magyar irodalomról, Nyugat, 1927/19. 
 
• Babits Mihály: Tömeg és nemzet, Pesti Napló, 1938. május 15. 
 
• Babits Mihály: Tudomány és művészet, Nyugat, 1912/24. 
 
• Babits Mihály: Új klasszicizmus felé, Nyugat, 1925/18.  
 
• Babits Mihály: Üzenet és vallomás, Nyugat, 1932/24.  
 
• Babits Mihály levelezése: 1890-1906, Historia Litteraria Alapítvány - Korona Kiadó 

Bp., 1998.;1907-1909, Akadémiai Kiadó Bp., 2005.; 1909-1911, Akadémiai Kiadó, 
Bp., 2005.; 1911-1912, Magyar Könyvklub, É.N.;1912-1914, Akadémiai Kiadó, Bp., 
2007.; 1918-1919  Argumentum, 2011.; 1919-1921Argumentum, 2012. 

 
• Barta János: A sokarcú költő In: Uő: A pálya végén, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1976. 
 



                                                                                                                                                        

 214  

• Bende László: A jubiláns Babits Mihály elmondja, hogyan lett költővé ő, aki 
valamikor „undorodott a versírástól” Esti Kurír, 1928. 27. 144. sz. 13. 

 
• Benedek Marcell: Babits lírája, Nyugat, 1924/7.  
 
• Bergson, Henri: Anyag és emlékezet 4. fejezet In: SPATIUM 12., Tér, fenomén, mű, 

Kijárat Kiadó 2011. 
• Bergson, Henri: Az erkölcs és vallás két forrása, Budapest, Szent István Társulat, 

2002.  
 
• Bergson, Henri: Teremtő fejlődés, (L'Evolution créatrice 1907) Budapest, Akadémiai 

Kiadó, 1987. 
 
• Betegh Gábor- Böröczki Tamás (szerk.): A formák és a tudás – Tanulmányok Platón 

metafizikájáról és ismeretelméletéről, Gondolat Kiadó, Budapest, 2007.  
 
• Bókay Antal: Bevezetés az irodalomtudományba, Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 
 
• Bókay Antal: Líra és modernitás, Gondolat, Bp., 2006. 
 
• Bónus Tibor: Babits és Kosztolányi mint (egymást) olvasók – Kritikatörténeti kísérlet 

In: Kulcsár Szabó Ernő, Szegedy-Maszák Mihály (szerk.) Tanulmányok Kosztolányi 
Dezsőről, Anonimus, 1998. 

 
• Buda Attila (szerk.): A Babits-család levelezése, Universitas Kiadó, 1996.  
 
• Dilthey, Wilhelm: Bevezetés a szellemtudományokba (Einleitung in die 

Geisteswissenschaften, 1883) In: Uő: A történelmi világ felépítése a 
szellemtudományokban. Tanulmányok. Gondolat Kiadó, Budapest, 1974.  

 
• Czeizel Endre, Gyenes György, Harmati Lídia, Németh Attila, Rihmer Zoltán, Sipos 

Lajos, Szállási Árpád:„…Kínok és álmok közt…” – Babitsról, Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 2004. 

 
• Colebrook, Claire: Irony, Routledge, 2004. 
 
• Colebrook, Claire: Irony in the Work of Philosophy, Univerity of Nebraska Press, 

2002.  
 
• Cs. Szabó László: Babits és az igazi középkor, Nyugat, 1934/12-13. 
 
• Demeter Tamás: A szociologizáló hagyomány, Századvég Kiadó, 2011. 
 
• Derrida, Jacques: Esszé a névről, Jelenkor Kiadó, 1995. 
 
• Derrida, Jacques: „Éperons, Nietzsche stílusai” Athenaeum (A francia Nietzsche-

recepció) I/3. 1992. 172-213. ford. Sajó Sándor 
 
• Derrida, Jacques: Platón patikája, In: A disszemináció, Pécs, Jelenkor, 1998 
 



                                                                                                                                                        

 215  

• Derrida, Jacques: Khóra, In: Uő: Esszé a névről, Pécs, Jelenkor, 1996 
 
• Dienes Valéria: A Filozófus, Nyugat, 1924/7. 
 
• Dienes Valéria: Az intuíció kérdéséhez, Nyugat, 1934/6. 
  
• Elek Artúr: Babits Mihály negyedszázada, Nyugat, 1928/24.  
 
• Fehér M. István: A Nyugat és a filozófia, Irodalomtörténet 2009/1. 
 
• Fenyvesi Kristóf: Nietzsche és a filozófia átváltozása: a dionüsziánus narratíva, In: 

Fenyvesi Kristóf, Orbán Jolán (szerk.) Érzéki tapasztalat és kritikai gondolkodás, 
Jelenkor Kiadó, 2012. 171-205. 

 
• Fogarasi Béla: Az irodalomtörténet filozófiai problémái, Egyetemes Philológiai 

Közlöny 1915/29. 
 
• Gál István: Babits Mihály – Tanulmányok, szövegközlések, széljegyzetek, Argumentum 

Kiadó, OSZK, 2003.    
 
• Gál István: Babits új esszéi, Apollo VII. 1938. 189-190.o. 
 
• Gyergyai Albert: Babits irodalomtörténete, Nyugat, 1934/14-15.  
 
• Hadot, Pierre: A lélek iskolája – Lelkigyakorlatok és ókori filozófia, Kairosz Kiadó, 

Budapest, 2010. /Exercices spirituels et philosophie antique –Nouvelle édition revue et 
augmentée, Albin Michel-Paris, 2002.  

 
• Halász Gábor: Babits, az esszéíró, Nyugat, 1938/3. 
 
• Halász Gábor: A három Babits-arc, In: Uő: Válogatott írásai, Magvető Kiadó, Bp., 

1977. 
 
• Hansági Ágnes: Élmény és identitás. Dilthey élmény-kategóriája Babits 

irodalomelméleti előadásaiban – in: Uő: Az ixión-szindróma. Identitás és kánon a 
romantikában és a modernségben. Ráció Kiadó, Bp., 2006.    

 
• Hevesi András: Babits irodalomtörténete, Nyugat, 1936/6.  
  
• Horváth  János: Babits, Studia Litteraria, 1967. 3-24. 
 
• Hutcheon, Linda: Irony's edge: The Theory and Politics of Irony, Routledge, 1994.  
 
• Ignotus: Babits, Nyugat, 1909/14. 
 
• Illés Endre: Babits Mihály, Nyugat, 1940/11. 
 
• Imre László: A magyar szellemtörténet válaszútjai, feltételei és következményei (Barta 

János pályája és a szellemtörténet, A PTE és a Pro Pannonia Kiadói Alapítvány közös 
kiadványa 



                                                                                                                                                        

 216  

 
• Joó Tibor: Bevezetés a szellemtörténetbe, Franklin Társulat, 1935.  
 
• Joó Tibor: Szellemtörténet, Nyugat, 1932/2.  
 
• Kelevéz Ágnes: A keletkező szöveg esztétikája – Genetikai közelítés Babits 

költészetéhez, Argumentum Kiadó, 1998. 
  
• Kelevéz Ágnes: „hiszem az ezer istent”, A fiatal Babits rendhagyó credója, Holmi, 

1997/2. 
 
• Kelevéz Ágnes: „Lelkemben bakhánslárma tombol” – A fiatal Babits dionüszoszi és 

apollóni verseiről, HOLMI, 2004. május 
 
• Kelevéz Ágnes (szerk.): Mint különös hírmondó – Tanulmányok, dokumentumok 

Babits Mihály születésének 100. évfordulójára, A Petőfi Irodalmi Múzeum és a 
Népművelési Propaganda Iroda közös kiadványa, Budapest, 1983. 

 
• Kenyeres Zoltán: Babits és a metafizikus hagyomány, Alföld, 1997/október, 48. évf. 

10. szám 
 
• Kenyeres Zoltán: Etika és esztétizmus. Tanulmányok a Nyugat koráról, Anonymus, 

Bp., 2001. 
 
• Kenyeres Zoltán: Proust, Nyugat, Szellemtörténet, Irodalomismeret 12. évf. 1-2. sz. 5-

20. illetve: http://www.c3.hu/~iris/02-1/kenyeres.htm letöltés dátuma: 2014. május 8. 
 
• Kerecsényi Dezső: A tanulmányíró, In: Pók Lajos (szerk): Babits Mihály száz 

esztendeje Gondolat, Bp., 1983. 284-286. 
 
• Komjáthy  Aladár: Babits tanár úr, Nyugat, 1924/7.   
 
• Kosztolányi Dezső: Babits Mihály, Nyugat, 1916/11. 
 
• Kosztolányi Dezső: Babits Mihályról, Nyugat, 1922/2. 
 
•          Kosztolányi Dezső: Párbeszéd magammal, Nyugat, 1924/7.  
 
• Kosztolányi Dezső: „Szépség”, A Pesti Hírlap Karácsonyi Albuma, 1932., 4–5. 
 
• Kulcsár Szabó Ernő: A Nyugat kultúrafogalma és kulturális orientációja, Alföld, 

http://www.alfoldfolyoirat.hu/node/167 2009/február Letöltés dátuma: 2014. május 2. 
 
 
• Lukács György: A lélek és a formák - Kísérletek, Napvilág Kiadó - Lukács Archívum, 

1997.  
 
• Lukács György: Esztétikai kultúra - Tanulmányok, Napvilág Kiadó - Lukács 

Archívum 1998. 
 



                                                                                                                                                        

 217  

• De Man, Paul: A temporalitás retorikája, Thomka Beáta (szerk): Az irodalom 
elméletei 1. Pécs, Jelenkor Kiadó, 1996. 

 
• De Man, Paul: Az irónia fogalma, In: Uő: Esztétikai ideológia, Katona Gábor ford., 

Janus/Osiris, Budapest, 2000. 
 
• Mátrai  László: A filozófus, In: Pók Lajos (szerk): Babits Mihály száz esztendeje 

Gondolat, Bp., 1983. 
 
• Mekis D. János: Az esszéregényről, Alföld, 2002/2. 
 
• Mekis D. János: Az esszé mint műfaj és típus, Jelenkor, 1997/2. 
 
• Mekis D. János: Nemzedékproblémák, irodalomtörténet, kritika, Literatura, 2005/3. 
 
• Melczer Tibor: Egy költői magatartás kettőssége Babits Jónás könyvében, 

Irodalomtörténeti közlemények 1972/3. 
 
• Móricz Zsigmond: Babits Mihály, Nyugat, 1924/7. 
 
• Nagy Zoltán: Babits költészetének első korszaka, Nyugat, 1924/7.  
 
• Nehamas, Alexander: Nietzsche: Life as Literature, Harvard University Press, 1985. 
 
• Nemes Nagy Ágnes: A hegyi költő (Vázlat Babits lírájáról) Magvető Kiadó, Bp., 1984.  
 
• Nédli Balázs, Pienták Attila, Sipos Lajos (szerk.): Közelítések… - Babits Mihály 

életművéről születésének 125. évfordulóján, Savaria University Press, 2008. 
 
• Németh G. Béla: Babits, a szabadító, Tankönyvkiadó, Bp., 1987. 
 
• Németh László: Babits Mihály tanulmányai, Nyugat, 1929/24. 
 
• Nietzsche, Friedrich Wilhelm: A tragédia eredete vagy görögség és pesszimizmus, 

[Filozófiai Írók Tára XXIII.] Fordította és bevezette: Fülep Lajos, Budapest: Franklin 
Társulat 1910. 

 
• Orbán Jolán: A filozófiai önéletrajz mintázatai In: Fenyvesi Kristóf, Orbán Jolán 

(szerk.) Érzéki tapasztalat és kritikai gondolkodás, Jelenkor Kiadó, 2012. 58-77. 
 
• Orbán Jolán, „Les mots hongrois de Derrida – Derrida magyar szavai”, Jelenkor, 

2005. 10. 
 
• Pápay György: Demokrácia filozófiai megalapozás nélkül – Richard Rorty és a 

politikai filozófia, Ráció Kiadó, Budapest, 2010. 
 
• Pienták Attila: Babits feljegyzései Arany Jánosról – Kézirat, rekonstrukció, kiadás, 

Irodalomtörténeti Közlemények, 2003./2-3. 205-209. 
 
• Platón: Összes művei I-III. Európa Könyvkiadó, 1984.  



                                                                                                                                                        

 218  

 
• Pók Lajos: Babits-Breviárium, Babits Kiadó,é.n. 
 
• Rába György: Babits fiatalkori versmodelljéről, Irodalomtörténeti Közlemények, 

1973/2. 
 
• Rába György: Babits Mihály költészete 1903-1920, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 

1981. 
 
• Rába György: Babits Mihály, Gondolat, Budapest, 1983. Illetve: Petőfi Irodalmi 

Múzeum, Budapest, 2011. 
 
• Rába György: Példázat a humánumról (Jónás könyve). In: Uő: Csönd-Herceg és a 

nikkelszamovár. Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest 1986. 
 
• Reichard Piroska: Babits angol irodalmi tanulmányai, Nyugat, 1924/7. 
 
• Rorty, Richard: Esetlegesség, irónia és szolidaritás, Jelenkor Kiadó, 1994. 
 
• Rónay László: Az író erkölcse, In: Uő: Társunk az irodalom, Szépirodalmi 

Könyvkiadó, Bp., 1990. 
 
• Rónay György: Babits a fordító, Nyugat, 1940./1.  
 
• Schein Gábor: Traditio-folytatás és árulás, Kalligram, Pozsony, 2008.  
 
• Schöpflin Aladár: A kritikus, Nyugat, 1927/1. 
 
• Schöpflin Aladár: Babits Mihály, Nyugat, 1914/12.  
 
• Schöpflin Aladár: Babits Mihály, a novellaíró, Nyugat, 1931/15. 
 
• Schöpflin Aladár: Babits Mihály új könyvének lapszélére, Nyugat, 1934/12-13. 
 
• Schöpflin Aladár: Irodalomtörténeti alapfogalmak, Nyugat, 1930/15. 
 
• Sipos Lajos: A Babits-levelezésről, Irodalomtörténeti Közlemények, 1997. 101. évf. 5-

6. füzet 
 
• Sipos Lajos: „Mindig lesz benne felfedeznivaló” – A Babits-recepcióról, Forrás, 

Szépirodalmi, szociográfiai, művészeti folyóirat 2009. 06. 01.  
 
• Sipos Lajos: Új klasszicizmus felé..., Argumentum Kiadó, Budapest, 2002.  
 
• Szerb Antal: Babits Mihály összes versei, Nyugat, 1937/10.  
 
• Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet, Magvető Kiadó, 1958. 
 
• Szilveszter László Szilárd: Az irónia nyelve a két világháború közötti magyar lirában, 

Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2012. 



                                                                                                                                                        

 219  

 
• Téglás János (szerk.):"Itt a halk és komoly beszéd ideje - Interjúk, nyilatkozatok, 

vallomások, Pauz-Westermann Kiadó Kft. Celldömölk, 1997.  
 
• Tóth Aladár: Babits Mihály meséskönyve, Nyugat, 1924/7.  
 
• Turóczi-Trostler  József: Babits és az európai irodalom története, Nyugat, 1935/10. 
 
• Turóczi-Trostler  József: Babits és a Magyar esszé, Nyugat, 1924/7. 
 
• Vida Gergely: A lírikus epilógja – Konvencionalitás és irónia a korai Babitsnál, Új 

Forrás, 2006. 5. szám 
 
• Vida Gergely: Babits-olvasatok – Játék, konvenció és trópus a fiatal Babitsnál, 

Kalligram, Pozsony, 2009. 
 
• Vlastos, Gregory: Socrates-Ironist and Moral Philosopher, Cambridge University 

Press, 1991. 
  
• Vlastos, Gregory: Socrates, Plato and Their Tradition, Princeton University Press, 

Princeton, New Jersey, 1995.  
 
• Wolf  Angelika: Szilasi Vilmos szerepe Babits Mihály költészetében 

http://www.filologia.hu/kivonatok/wolf-angelika-szilasi-vilmos-szerepe-babits-
mihaly-kolteszeteben.html letöltés dátuma: 2014. május 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                        

 220  

Közlemények a doktori értekezés témakörében: 
 
 
• Babits between Philosophy and Literature, In: Ouest-Est: dynamiques centre-

périphérie entre les deux moitiés du continent Paris: Éditions L'Harmattan, 2012. 
ISBN: 978-2-336-29089-8 

 
• Lukács rejtett Nietzsche-képéről, In: Boros János, András Ferenc (szerk.) Ész, 

trónfosztás, demokrácia, Brambauer Kiadó, Pécs, 2005. ISBN: 963 217 304 X 
 
• Néhány megjegyzés Nyíri Kristóf "A magyar századelő ideológiatörténetéhez - Ady és 

Lukács" című tanulmányához, In: Boros János, András Ferenc (szerk.): 
Képszemantika, hagyomány, mobilkommunikáció, Brambauer Kiadó, Pécs, 2005. 
ISBN: 963 217 938 2 

 


