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Előadásom kiindulópontjául és alapjául az 1934 után írott Babits-
esszék készülő kritikai kiadása szolgál. Célom a feldolgozott szöveg-
korpusz segítségével bemutatni a babitsi szövegalkotás olyan jelleg-
zetességeit, amelyek adalékul szolgál(hat)nak egyrészt az írói attitűd 
megismeréséhez, másrészt a művek poétikai és gondolkodástörténeti 
szempontú interpretációjához. A szöveggenetika segítségével körvo-
nalazódni látszik a babitsi keletkező szöveg néhány tipikus vonása. 
Gyakori szövegalakítási, szövegváltoztatási módok figyelhetők meg az 
előszövegek, szövegek és utószövegek összevetésekor. Az autográf kéz-
iratok és gépiratok nyersebb állapotban mutatják be a szöveget, adat-
szerűbbek, prózaibbak, részletezőbbek, mint a lírai hangvételűre csi-
szolt publikált írások. Az idézésmódra és a helyesírási jellegzetességre 
is rávilágítanak a szövegváltozatok. Babits írói attitűdjére nem jellem-
ző posztmodern értelemben a folyamatos újraírás módszere, de újra-
közléskor előfordulnak változtatások: pl. címváltoztatás; egy-egy fontos 
adat módosítása; egy fejezet elhagyása, vagy két önálló esszé új cím 
alatt közlése. Előadásomban e jellegzetességek okaira és (lehetséges) 
hatásaira is kitérek.

Babits Mihály esszéművészetének 
néhány jellegzetes vonása a 
készülő kritikai kiadás alapján

Majoros GyörGyi
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1. Bevezetés
Az író számára legérdekesebb könyv mindig a saját készülő munkája. 
Minden egyéb írást titkon és többé-kevésbé tudatosan arra vonatkoz-
tat, s avval vet össze. […] Igazán csak az eleven, ami nem létezik. A 
„legérdekesebb könyv” mindig az, ami még nincsen megírva – nincs 
egészen megírva, s talán sohasem lesz. […] Az a másik mű izgat, ame-
lyet elképzelésemben látok, s amellyel ez még nem azonos; még távol-
ról sem azonos, s talán sohasem lesz az.1

Kétféle jó klasszikuskiadást képzelhetek. Egyiket a tudomány-
nak. Másikat a művelt közönségnek. Egyik adja az apparátust. Másik 
az eredményt.2

Irodalomtudományunk egy ideje paradox képet mutat. Nehezen 
indokolható tendencia, hogy határozottan szembehelyezik, ütköztetik 
egymással az irodalmi művek elméleti és filológiai megközelítésének a 
létjogosultságát, miközben valójában két eltérő, mégis egymást kiegé-
szítő értelmezői metódusról beszélhetünk.

Babits Mihály 1934–1941 között írott tanulmányainak, esszéi-
nek és kritikáinak a készülő szövegkritikai kiadása,3 ezen belül az 
1939-ben megjelent Keresztülkasul az életemen4című önéletrajzi esz-
székötetet alkotó írások alapján remélhetőleg bizonyítható, hogy a 
szöveggenetikai módszert nem kell és nem is lehet öncélú tevékeny-
ségnek tekinteni. Autográf kéziratok és gépiratok, valamint nyom-
tatásban megjelent szövegváltozatok bizonyíthatják a babitsi szö-
vegalkotás, szövegalakítás legfontosabb jellegzetességeit, amelyek a 
filológiai hozadékuk mellett adalékul szolgálhatnak az írói attitűd 
megismeréséhez, továbbá a művek prózapoétikai és gondolkodástör-
téneti szempontú interpretációjához.

Babits szövegalakítási, szövegváltoztatási módszerei a keletkező 
szöveg – esetünkben a keletkező esszé – tipikus vonásait fedik fel. 
Először azokat a gyakoribb szövegalakítási jellegzetességeket veszem 
sorra, amelyek a fennmaradt előszövegek, szövegek és utószövegek 
összevetésekor körvonalazódtak, és az írásfolyamat során tendencia-
szerűen jelentkeztek. Ezt követően olyan ritkábban előforduló, gyak-
ran egy-két írás kapcsán jelentkező, mégis specifikus szövegalakítási 
módszerekre hívom fel a figyelmet, amelyek – több szempontból is – 
lényeges konzekvenciákat vonnak maguk után.
2. Tendenciaszerűen előforduló szövegalakíTási jellegze-
Tességek

2. 1. A helyesírás szabálytalanságai
Ha végigtekintünk a fennmaradt autográf kéziratokon és gépirato-
kon, illetve a Babits életében megjelent szövegkiadásokon, azonnal 
1 Babits Mihály, Könyvről könyvre. A legérdekesebb könyv, Nyugat, 1933. okt. 16., 20. sz., 
373.
2 Babits Mihály, Könyvről könyvre. Balassa, Nyugat, 1924. máj. 16., 8–9. sz., 591.
3 Babits Mihály, Esszék, tanulmányok, kritikák. 1934–1941, s. a. r. Majoros Györgyi, kézirat, 
előkészületben. (Babits Mihály esszéi, tanulmányai, kritikái, 5.)
4 Bp., Nyugat Kiadó és Irodalmi Rt., 1939.
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szembetűnik, hogy ezek helyesírása számos esetben megszegi a sza-
bályokat. Mindenekelőtt a kéziratok és a gépiratok esetében gyakori 
bizonyos hosszú magánhangzók rövid – í helyett i: iró, irni, hizelgő, 
valószinü, megkivánta, rim, mig, visszasirjuk, itélőképessége, hires, 
kinyilt, cimével, szinpadainkról; ú helyett u: utirajz, tuláradnak, 
multban, szomoru, ugy, hosszu, ujbor, huzzon, ujságért, háboru, 
Muzsa, kultura; ű helyett ü: összegyüjtöm, széplejtésü, gyönyörü, 
lassumenetü, eltünéseknek, bünbánóan, átszürt, Ür, gyürüjében, 
keserüség –, illetve dupla mássalhangzók szimpla – pl. ép [épp], épen 
[éppen], végkép, elsülyedt, sugalta – vagy szimpla mássalhangzók 
dupla – pl. perronán, vajjon, ammellett, lábbadozva, szőllőhegy – hasz-
nálata. Egyes mássalhangzók kiejtés szerinti írása – pl. külömben, 
külömbséget, külömböző, lélekzetet –, továbbá a különírás-egybeírás 
szabálytalansága – pl. egykicsit, haladék-időre, senkise, végetért, 
pedighát, mintahogy, egyidőben, hozzámért – is gyakran előfordul az 
autográf szövegváltozatokban.

Az ilyen típusú helyesírási szabálytalanságok részben megmarad-
nak a publikált szövegváltozatokban, különösen a rövid i-s és u-s he-
lyesírás, de megfigyelhető a helyesírási „hibák” részleges korrigálása 
az egyes szövegközlésekben. Mi állhat ennek a hátterében? 

A helyesírási szabálytalanságok hátterében több okot is feltételez-
hetünk. A fennmaradt kéziratok többségükben minden valószínűség 
szerint nem a publikálásra szánt véglegesített szövegváltozatok, ha-
nem az író saját maga számára félretett kéziratváltozatai, kézirattö-
redékei (feljegyzések, piszkozatok és tisztázatok). A Keresztülkasul 
az életement alkotó Babits-írásoknak – jelenleg – egyetlen egy kor-
rektúrázott levonata sem ismert. A Babits-textológia számára igen ta-
nulságos lenne bevonni őket a szöveggenetikai vizsgálat folyamatába, 
hiszen ebben az időszakban a folyóirat-szerkesztőségek – különösen a 
Nyugat – rendszerint a szerző által korrektúrázott levonatot tekintet-
ték a publikálásra szánt véglegesített szövegváltozatnak.5

A fennmaradt szövegváltozatok nagy része piszkozatban vagy 
tisztázatban maradt kézirat, illetve autográf javítást csak elvétve tar-
talmazó gépirat. Ezen kéziratok esetében bizonyára azért nem követ-
kezetes a helyesírás, mert Babits gondolatmenetének a gyorsaságával 
nem tud lépést tartani az írás folyamatának a lassúsága,6amit szem-
mel láthatóan alátámaszt a piszkozatnak és a tisztázatnak szánt vari-
5 Kelevéz Ágnes, A keletkező szöveg esztétikája. Genetikai közelítés Babits költészetéhez, 
Argumentum Kiadó, Bp., 1998, 28. – „Sajnos, elég kevés esetben vethető össze a három külön-
böző stádium, mely a kiadási folyamat három különböző fázisát jelenti: 1. az első autorizálás 
pillanata – a közlésre leadott, névvel ellátott kézirat; 2. a külső behatás időszaka – a leadott 
szövegen végrehajtott esetleges szerkesztői módosítás, a szedés folyamán keletkező válto-
zások; 3. a végső autorizálás stádiuma – a korrigált levonat visszaküldése, mely egyben a 
szerkesztő (és a szedő) által végrehajtott változtatások jóváhagyását és elfogadását is jelenti. 
A Nyugat, hasonlóan más szerkesztőségekhez, csak ritkán őrizte meg a kéziratokat; a korrek-
túrákat pedig szinte mindig hulladékként kezelték.” (29.) 
6 Uo., 25.



Bölcsészettudományi szekció54

ánsok írásképe között tapasztalható minőségbeli különbség.
Másik oka lehet, hogy a szerző írógépén nem volt meg az összes 

hosszú ékezetes magánhangzó, s minden bizonnyal okkal nem javítot-
ta át hosszúra a szerkesztőségnek átadott szövegváltozatban a helyte-
lenül rövid ékezettel ellátott magánhangzókat. Ebben az időszakban 
nem létezett még egyezményes magyar helyesírási szabályzat, ebből 
adódóan az írók, a szerkesztőségek és a nyomdák az egyéni helyesírási 
szokásaik, sőt szabályzatuk szerint jártak el, amelyet a több, párhu-
zamosan érvényben lévő szabályzat alapján alakítottak ki. Az Akadé-
mia 1922-ben új helyesírási szabályzatot alkotott, de ezzel még nem 
valósult meg a helyesírás egységes gyakorlata. Egységes helyesírás 
tehát nem létezett a XX. század első felében, ezt csak az 1954-es 10. 
akadémiai helyesírási szabályzat teremtette meg.7

A Nyugat-közlések esetében szándékosan is előfordulhatnak he-
lyesírási szabálytalanságok, hiszen az 1930-as években a főszerkesztő 
Babits maga utasította a szedőt, hogy ne térjen el az írássajátosságai-
tól.8 Megkönnyítette a helyzetet, hogy a folyóirat operatív szerkesztési 
munkálatait ekkoriban Gellért Oszkár, a pályatárs látta el. Babits úgy 
fogalmazott Kardos Albertnek írott válaszlevelében (aki A hazugsá-
gok paradicsomát nyelvhelyességi szempontból kritizálta), hogy „nyil-
ván jogom van a szót úgy írni, ahogy az én fülemben hangzik, s ahogy 
akarom, hogy olvasóimnak is fülébe hangozzék, miközben olvasnak. 
[…] én hangosan írok, a szó nekem hangos valami, a betűk csak je-
lek s mindig nehezen tudok belenyugodni hogy esetleg nem pontosan 
ugyanazt a hanglejtést, hangsúlyt stb. idézik, ami bennem él.”9

J. Soltész Katalin azt feltételezi, hogy az öregedő költő verseiben meg-
szaporodó – verstanilag indokolatlan – ékezetrövidülések hátterében 
Babits dunántúli nyelvjárásának a visszatérése állhat, amely a magas 
nyelvállású hosszú magánhangzókat rendszerint megrövidíti.10 Ez az 
írói attitűd a kései esszék esetében is feltételezhető, ugyanis a kéziratvál-
tozatokban tapasztalható írássajátosságok alátámasztják a jelenséget.

Azonban nem minden szerkesztőség tartotta be a szerzői hűség 
elvét. A sajtóorgánumok többségének a szerkesztői és az életmű-so-
rozatát kiadó Athenaeum gyakran figyelmen kívül hagyták a szerző 
akaratát, s a szerkesztőség és a nyomda belső szabályzatát tekintet-
ték mérvadónak.

Ami a központozást illeti, e tekintetben is megfigyelhető a szabály-
talan írásmód az autográf kéziratokban: szeszélyesen teszi ki a vessző-
ket és a pontos vesszőket. Kifejezetten az alárendelő összetett monda-
tok esetében – különösen a hogy kötőszóval kezdődő tagmondatok előtt 
– nagyon gyakori a vessző elhagyása, de a mellérendelő összetett mon-
datokban is számos esetben előfordul. A kéziratok hektikus vesszőhasz-
nálatát az esetek többségében korrigálják a publikált szövegváltozatok.
7 Magyar nyelvtörténet, szerk. Kiss Jenő, Pusztai Ferenc, Osiris Kiadó, Bp., 2003, 781.
8 Uo., 30.
9 Az író és a helyesírás, Magyar Nyelvőr, 1933. márc.-ápr., 60. (Kiemelés az eredetiben.) 
10 Babits Mihály költői nyelve, Akadémiai Kiadó, Bp., 1965, 13.
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Az alábbi példamondatok jól mutatják, hogyan változott Babits 
egyes írásainak az ékezethasználata és a vesszőhasználata a kézirat-
tól a publikált szövegváltozatokig. Az itt következő példamondat a 
Curriculum vitae c. esszéből való: 

A levél olyan gyönyörü lett hogy anyám azonnal föl is olvasta 
apámnak s később szentül meg volt győződve hogy költői pályámat 
ennek a levélnek <köszönhetem> |:kell tulajdonitani.:|11

A levél olyan gyönyörű lett, hogy anyám azonnal föl is olvasta 
apámnak, s később szentül meg volt győződve, hogy költői pályá-
mat ennek a levélnek kell tulajdonítani.12

A levél olyan gyönyörü lett, hogy anyám azonnal föl is olvasta 
apámnak, s később szentül meg volt győződve, hogy költői pályá-
mat ennek a levélnek kell tulajdonítani.13

A kéziratokban gyakran előforduló több soros többszörösen össze-
tett mondatok oka is a gondolatok gyorsaságában keresendő, hiszen 
a publikált változatokban ezek a szövegrészek rövidebb mondatokra 
tördelve, szabályszerűbb központozással jelennek meg. De az is elkép-
zelhető, hogy a szerkesztőség felülírta a szerzői szándékot, s a rövid-
ség egyre terjedő stíluseszményét14követte a tördeléskor. Az alábbi 
szövegrész a Gondolatok az ólomgömb alatt c. esszében olvasható:

Kijózanodva tekintek a gömbre, s mintha erre a gömb maga is ki-
józanodna, a kristálynéző látomásai eltűntek, megint csak egyszerü, 
sima glóbus domborul fölöttem, akár egy földgolyó; a márványos min-
tázatban most tengereket és szigeteket látok, kontinenseket és jég-
sarkokat, s a jelzőóra egyik csengésétől a másikig, e végtelennek tet-
sző két perc alatt, megpróbálom kirajzolni a hatalmi vonalakat: ime 
Japán, Kina, amott van India, itt <a végtelen Oroszorszag> az óriás 
Oroszország, és igy elérek Európába, melyet valamikor meg szoktam 
a béke és kultura lakhelyének tekinteni.15

Kijózanodva tekintek a gömbre, s mintha erre a gömb maga is 
kijózanodna. A kristálynéző látomásai eltüntek, megint csak egysze-
rű, síma glóbusz domborul fölöttem, akár egy földgolyó. A márványos 
mintázatban most tengereket és szigeteket látok, kontinenseket és 
jégsarkokat, s a jelzőóra egyik csengésétől a másikig, e végtelennek 
tetsző két perc alatt, megpróbálom kirajzolni a hatalmi vonalakat: íme 
Japán, Kína, amott van India, itt az óriás Oroszország, és így elérek, 
medveháton, Európába, melyet valamikor megszoktam a béke és kul-
túra lakhelyének tekinteni.16  
11 [Curriculum vitae] – Életemből – [1939. jan.] = OSzK Kézirattár, Fond III/1511.
12 Életemből. Curriculum vitae, Pesti Napló, 1939. febr. 12., 29.
13 Curriculum vitae = Babits Mihály, Keresztülkasul az életemen, Nyugat Kiadó, Bp., 1939, 10. 
14 Magyar nyelvtörténet, i. m., 840.
15 Gondolatok az ólomgömb alatt – [1938. dec. vége, 25. előtt] = OSzK Kézirattár, Fond 
III/1590.
16 Gondolatok az ólomgömb alatt, Pesti Napló, 1938. dec. 25., 2. Gondolatok az ólomgömb alatt 



Bölcsészettudományi szekció56

2. 2. Stiláris változtatások
A kéziratok és a publikált szövegek között számos esetben szignifikáns 
különbség van stilisztikai szempontból. A kéziratok stilisztikailag 
nyersebb, részletezőbb, adatszerűbb, prózaibb szöveget tartalmaznak, 
bár megfigyelhető, hogy sokszor már a nyomtatást megelőző stádium-
ban egyszerűsíti a túlírt szövegrészeket. A publikált szövegek ezzel 
szemben gördülékenyebbek, költői hangvételűre csiszoltak, emellett 
enigmatikusabbak is, mint a több adatot eláruló kéziratváltozatok.  

Az előszövegekben többször nekikezd egy-egy lényeges gondolat-
nak, majd áthúzza, és más gondolatot ékel a helyére, míg végül megta-
lálja az ideális helyét és formáját a szövegben. A Curriculum vitaeben 
olvashatjuk a következő igen expresszív gondolatot, ami tulajdonkép-
pen Babits ars poeticájának, életfilozófiájának tekinthető: „Nem kell 
hinni, hogy aki könyvekbe menekül, okvetlen az élet elől akar szök-
ni. Sokszor inkább tágítani akarja életét, több életre szomjas, mint 
amennyit kora s végzete kiosztott.”17Az esszé egyetlen fennmaradt 
kézirata tanúsítja, hogy az író háromszor kezdett neki a gondolatnak, 
de mindannyiszor félbehagyta és áthúzta, majd negyedik nekifutás-
ra egy a végleges változathoz hasonló megfogalmazásban hagyta: 1. 
„<[…] Könyvekbe menekülünk, nem mintha szökni akarnánk az élet 
elől,>”; 2. „<Könyvekbe menekülünk, nem mintha szökni akarnánk az 
élet elől, hanem épen>”; 3. „<[…] Aki a könyvekbe menekül, nem min-
dig az élet elől akar szökni.>”; 4. „Nem kell hinni hogy aki könyvekbe 
menekül, az élet elől akar szökni. Inkább tágítani akarja életét, több 
életre szomjas, mint amennyit kora s végzete enged.”18Ennek az lehet 
az egyik oka, hogy még nem érzi eléggé kiérleltnek, expresszívnek a 
gondolatot az írásfolyamatnak ebben a stádiumában, hiszen – ahogy 
Török Sophie rámutatott Babits írói alapelvére – a kimondandó sza-
vak, vagyis az igazság valami transzcendens oknál fogva „előre meg-
határozott, s bensőnket magasról kormányzó erő”.19 Az írónak nem 
kitalálnia, megalkotnia kell a nyelvi formát, hanem megtalálnia, amit 
az emlékezete elfelejtett.20

Más esetben a gondolatai formába öntését megnehezítheti, ha po-
litikai, ideológiai okból kényszerül öncenzúrára a szerző, ahogy a Tö-
meg és a nemzet esetében21tette az igencsak szókimondó szövegrészek 
= Keresztülkasul az életemen, i. m., 179–180. (Egyetlen szövegeltérés van a Pesti Napló válto-
zatához képest az 1939-es könyvben: „íme” helyett „ime”.)  
17 Keresztülkasul az életemen, i. m., 13.
18 [Curriculum vitae] – Életemből – [1939. jan.] = OSzK Kézirattár, Fond III/1511.
19 Török Sophie, Költészet és valóság (utószó) = Keresztülkasul az életemen, i. m., 190.
20 Babits Mihály, Könyvről könyvre. A legérdekesebb könyv, Nyugat, 1933. okt. 16., 373.
21 Az esszé megírásának a hátterében a zsidótörvény elleni küzdelem áll. Gellért Oszkár el-
mondása szerint Babits megtagadta a zsidótörvény ellen tiltakozó nyilatkozat aláírását, mert 
az aláírásgyűjtők azt állították, hogy Herczeg Ferenc is alá fogja azt írni. Ennek ellenére más-
nap sem volt az íven Herczeg aláírása, amiért Babits hiteltelennek találta a kezdeményezést. 
Úgy döntött, hogy inkább írásban fejti ki a véleményét az események hátterében meghúzódó 
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csiszolgatásával, finomításával, többszöri átfogalmazásával. Az esszé-
nek egyetlen ismert, címnélküli kéziratváltozata22létezik, mely tanú-
sítja, hogy Babits igen nehezen véglegesítette a mű szövegét. A kézirat 
írásképe alapján ez a nyolc folió terjedelmű kéziratváltozat tisztázat-
nak készült – s ez korábbi feljegyzések, piszkozatok, esetleg tisztáza-
tok létezését valószínűsíti –, ugyanis az írásfolyamat előrehaladtával 
romlik az írásképe, és megszaporodnak az áthúzások és a beékelések. 
A szövegmódosításnak többféle formája jelenik meg ebben a kézirat-
ban. (1) A néhány szó terjedelmű áthúzások esetében vagy az áthúzott 
szó/szavak fölött vagy azt követően beékeli a módosított szövegrészt 
(vagy az írásfolyamat során, vagy utólag). (2) A több sornyi, több mon-
datnyi terjedelmű áthúzások esetében változó az eljárás: (2a) áthúz-
za a szövegrészt, de nem ékel be módosításokat, vagyis az írásfolya-
mat egy szakaszában kihagyja az adott szövegrészt, s eközben nem 
végez el módosításokat a mondaton vagy gondolatsoron, (2b) vagy az 
áthúzás után azonnal beékeli a szövegvariánst; (2c) más esetekben az 
írásfolyamat későbbi szakaszában tér vissza a korábban megkezdett, 
de félbehagyott/törölt gondolathoz, s általában ekkor már átfogalma-
zott-átstilizált formában jelenik meg a korábban törölt szövegrész; 
(2d) a fennmaradt szövegváltozat többszöri átdolgozását-átjavítását 
támasztják alá azok a nagyobb terjedelmű szövegrészt érintő korrek-
ciók, amelyek esetében az író a szövegváltozat lezárása után (vagyis 
utólag) ékel be szövegrészeket, ezeknek a helyét különböző korrekciós 
jelekkel jelöli meg a szövegtestben, s a beékelt vagy módosított szöveg-
részeket a zárómondat alá írja, (2e) egyes esetekben az utólag beékelt 
szövegrészt is törli. Feltételezhetjük, hogy készült még legalább egy 
tisztázata A tömeg és a nemzetnek – amelyet a Pesti Napló szerkesz-
tőségének adott át –, hiszen az első publikált változat több szövegrészt 
is tartalmaz, amely a fent említett kisebb-nagyobb módosítások elle-
nére is eltér a fennmaradt szövegváltozattól.
súlyos politikai-társadalmi problémákról. Gellértnek a következő magyarázatot adta a dönté-
sére: „Mit jelent egy puszta névaláírás? Én komolyabban állok ki. Vezércikket írok és abban 
tiltakozom majd. Ez, azt hiszem, többet fog jelenteni.” Az 1950-es években politikai lojalitását 
mindenáron kifejezni akaró Gellért véleménye azonban ettől eltérő volt: „És a Pesti Naplóban 
meg is írta a cikket; amely azonban mégis csak kevesebb volt, mint a névaláírása jelentett.” 
(Gellért Oszkár, Kortársaim, Művelt Nép Könyvkiadó, Bp., 1954, 206–207.) Gellért elmarasz-
taló véleménye ellenére A tömeg és a nemzet Babits egyik leghatásosabb, legtöbbet idézett 
esszéjévé vált ebben az időszakban. A Pesti Naplóbeli 1938. május 15-i megjelenését követően 
pár nap elteltével részleteket közölt belőle a pozsonyi Magyar Újság (1938. máj. 15., 115. sz., 
6.), majd a Brassói Lapok (1938. máj. 29., 121. sz., 12.) és a Korunk Szava (Mi magyarok…, 
1938. jún. 1., 11. sz., 332.), egy évvel később, a Keresztülkasul az életemen megjelenése után 
a Független Újság (1939. jún. 31.–júl. 14., 13. sz., 8.) emelt ki részleteket a kötetben közölt 
írásműből. Az esszé jelentőségét igazolja az is, hogy az első publikálását követően francia 
fordításban is megjelent: La foule et la nation, Nouvelle Revue de Hongrie, 58. sz., 1938. jún., 
500–504. 
22 [A tömeg és a nemzet] – [1938. máj. 2. és 15. között] = OSzK Kézirattár, Fond III/1914. 
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Jellegzetes eltérés a kéziratváltozathoz képest a terjedelmesebb, 
túlzottan részletező, ezért közel sem lírai szövegrészek teljes elhagyá-
sa, esetleg nagy mértékű átfogalmazása. Az első példa A mai Vörös-
marty c. esszé kéziratából való: „<Huszonöt <éve még min> év előtt 
még <alig> <|:nem:|> |:alig:| volt egyéb mint a Zalán költője, egy 
unalmas hőseposzé, és a Szózat költője, egy hatalmas költeményé, 
amelynek szépségeit azonban a megszokástól <alig> |:nem:| tudtuk 
már érezni, iskolai auktor, és „hazafias” lantos, legtöbbek számára 
csak tiszteletreméltó frázisok költője. Aztán egyszerre, váratlanul 
„nyugatos” lett és dekadens. Klasszikus hexameterei remegő, ideges 
és pompázó modern versekké komplikálódtak, <felfedeztük> |:le-
hetetlen volt nem látni többé:| fantáziájának beteges gazdagságát, 
képeinek groteszk voltát, versszövésének vibráló mozaikszerüségét, 
nyelvének”.23Ez a félbehagyott, majd teljes egészében áthúzott szöveg-
rész a kéziratban több helyen is előkerül, egyes részleteire átfogalma-
zott formában ismerhetünk rá, bizonyos részleteit stiláris és/vagy elvi 
okokból kihagyta. Az esszé (első közlésekor még előadásszöveg) pub-
likált változata a kézirathoz képest is számtalan változást, módosu-
lást mutat, amely későbbi – további kéziratváltozatok hiányában nem 
rekonstruálható – változtatásoknak köszönheti végleges arculatát. A 
madridi levél kézirata24 esetében a madridi ostrom és a trójai háború 
párhuzamba állításának a gondolatmenetével küzd az író, több alka-
lommal hozzákezd, majd törli a több soros szövegrészt, végül megta-
lálja a módját, hogyan vonjon párhuzamot a két ostromot elszenvedő 
lakosság életformájának összehasonlításával.25         

Lényeges módszer, amikor a művek incipitjét vagy explicitjét vál-
toztatja meg. Speciális esete, amikor egy eredendően előadásra szánt 
szövegét esszéként publikálja. Ilyen például a Vörösmarty-jubileumon 
tartott előadása, melyet A mai Vörösmarty címmel több helyen is kö-
zölt. A fennmaradt kézirat – az előadásszöveg piszkozata – incipitje 
megfelel a felolvasásra szánt szövegtípus követelményeinek: „Hölgye-
im és Uraim, Vörösmartyról Beszélni Vörösmarty szülővárosában, s 
minden napok közt ép a mai napon: olyan feladat amely<től> |:előtt:| 
az ember ha költő, valahogyan megkicsinyedni érzi magát… Mintha 
megint diák volna és áhitatos tanuló, mint valaha mikor szívdobog-
va lépett az önképzőkör pódiumára hogy elszavalja a Vén Cigányt, 
amelynek fenséges és kissé tébolyult pátoszát bizony csak félig-med-
dig értette még akkor.”26A Nyugat feltehetően az elhangzott előadás 
végleges szövegét közli, azzal a különbséggel, hogy a megszólító for-
mulát elhagyja: „Vörösmartyról beszélni Vörösmarty napján, s min-
den városok közt ép a Vörösmarty városában: oly feladat amely előtt 
23 [Előadás Vörösmartyról] – [1935. nov. 7. és 30. között] = OSzK Kézirattár, Fond III/1972/1, 
4. folió.
24 A madridi levél – [1938. jún. 20.] = OSzK Kézirattár, Fond III/1754, 1r, 2v, 3v, 2r. 
25 Vö. A madridi levél, Pesti Napló, 1938. jún. 28., 121. sz., 3. A madridi levél = B. M., 
Keresztülkasul az életemen, Bp., 1939, 134.
26 [Előadás Vörösmartyról] – [1935. nov. 7. és 30. között] = OSzK Fond III/1972/1.
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az ember valósággal megint diák lesz. Áhitatos és félszeg tanuló, mint 
hajdanán, mikor szívdobogva lépett az önképzőkör pódiumára, hogy 
elszavalja a Vén Cigányt. Amelynek fenséges és kissé tébolyult páto-
szát bizony csak félig-meddig értette még akkor.”27 A megszólító for-
mula elhagyásával érzékeltették, hogy olvasásra szánt szövegről van 
szó, azonban egyértelművé tették azt is, hogy egy korábban elhangzott 
ünnepi előadás szövegét közlik, ugyanis a felütés megtartja a beszéd 
aktusának a kinyilvánítását, emellett az alcím tartalmazza a szöveg 
megírásának az apropóját. Az Ezüstkor és a Keresztülkasul az éle-
temen közlése ugyan elhagyja az alcímet, de a Nyugat-közlésben ol-
vasható incipit elé betold egy nyitó bekezdést, amelyben a keletkezés 
körülményeire ad magyarázatot: „A székesfehérváriak hívtak meg: 
tartsak számukra ünnepi beszédet, Vörösmarty születésének évfordu-
lójára.”28 Ezt követi a már idézett Nyugat-közlésbeli felütés. Az esszé 
kézirata töredékes, lezáratlan formában maradt fenn, de a publikált 
változatok explicitje azonos. A tömeg és a nemzet explicitje a megje-
lent szövegváltozatban minden bizonnyal az expresszivitás és az át-
hallások céljából módosult jelentősen a kézirat zárlatához képest, bár 
az expresszivitásra, a hatáskeltésre való törekvésről már a kéziratos 
szöveg is árulkodik: „Megóvni egy jobb idő számára az emberiesség 
megvetett eszméit! Nem vagyok magam, nemzetem legjobbjai épenígy 
éreznek. Nyugodt vagyok: mindig lesznek köztünk akik igy éreznek. 
Az özönvíz nem fog minden csúcsot elborítani.”29 A publikált szöveg-
változatokban az esszé korábbi explicitjét egy Petőfi-reminiszcenciá-
val helyettesíti: „Megóvni egy jobb idő számára az emberiesség meg-
vetett eszméit, a szellem és szabadság tiszteletét. Ezek a nemzet igazi 
szentségei. Ha őket az áradat prédájául engedjük, micsoda anyagi 
előny vígasztalhat? Akkor többé talán nem is nemzet a nemzet. (Csak 
tömeg, vagy állam.) S minden bizonnyal nem magyar a magyar!”30  
A stiláris változtatások hátterében az írásmű expresszivitására, a ha-
táskeltésre törekvést, valamint a szavak előtt már létező gondolatiság 
tökéletes formába öntésének a gesztusát fedezhetjük fel.        
2. 3. Az intertextusok kérdése 
A gyakran előforduló jellegzetességek között fontos az idézésmód 
problematikája is. A kéziratok tanúsítják, hogy Babits nagyon gyak-
ran pontatlanul idézi a klasszikusokat és a kortársakat. Kimutatták, 
hogy általában emlékezetből idézte a műveket, ahogy a saját verseit is 
először fejben írta meg, majd ezután vetette papírra. Kiolvasható a té-
vesztésekből az a babitsi alapattitűd is, hogy esszé- és tanulmányírás-
27 A mai Vörösmarty. Ünnepi beszéd Székesfehérvárott, Vörösmarty születésének 135-ik év-
fordulóján, Nyugat, 1935. dec., 12. sz., 399.
28 Vörösmarty és hazája. I. A mai Vörösmarty = B. M., Ezüstkor, Bp., 1938, 319. A mai Vörös-
marty = B. M., Keresztülkasul az életemen, i. m., 111.
29 [A tömeg és a nemzet] = OSzK Fond III/1914, 7r–8r.
30 A tömeg és a nemzet = B. M., Keresztülkasul az életemen, i. m., 72. A tömeg és a nemzet, 
Pesti Napló, 1938. máj. 15., 4.
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kor alárendeli a saját gondolatmenetének az alibiként kiindulópontul 
választott szövegkorpuszt. Célja valójában valamilyen mögöttes gon-
dolat kifejezése, ezért gyakran módosított intertextusokat olvaszt be 
a saját szövegébe, melyekkel megtámasztja saját gondolatmenetét, s 
nem egyszer újabb konnotációval bővíti annak jelentését. Talán ezért 
fordulhatnak elő pontatlanságok a publikált szövegváltozatokban is.

A mai Vörösmartyban több versidézettel is találkozhatunk. A 
Fogytán van a napod… kezdetű vers emlékezet utáni idézésekor pél-
dául sort téveszt, de még a kéziratban azonnal korrigálja az emlékezet 
utáni idézésből adódó hibát:

Véred megsürüdött
Agyvelőd kiapadt
Fáradt vállaidról
Vén gunyád leszakadt
<Mire virradsz>
Fogytán van erszényed
Fogytán van a borod,
Mire virradsz te még,
Szegény magyar költő?31  

A publikált változatokban csak az első négy verssort idézi, s korrigál-
ja, módosítja az idézet helyesírását:

Véred megsűrűdött,
agyvelőd kiapadt,
fáradt vállaidról
vén gunyád leszakadt…32

Az esszében olvasható következő versrészlet idézésekor kulcsfontos-
ságú tévesztés fordul elő, amelyet azonban a publikált változatokban 
sem korrigál. Hogy direkt vagy indirekt módon történik-e a pontatlan 
idézet, nem tudhatjuk biztosan, azonban Babits ars poeticája is benne 
foglaltatik ebben az egy „átírásban”, amit kurziválva idézünk:

Sötét eszmék boritják lelkemet,
Szivemben istenkáromlás lakik…
Kivánságom: vesszen ki a világ
s e földi nép a legvégső fajig.33

Az Emlékkönyvbe c. Vörösmarty-vers kezdő sora helyesen így hang-
zik: „Setét eszmék borítják eszemet”. Az eszemet szó helyett a lelkemet 
használata azért tekinthető ars poeticaszerű átírásnak, mert Babits 
irodalomelméletében kulcsfogalomként szerepel az „objektiváció” és a 
31 [Előadás Vörösmartyról] = OSzK Kézirattár, Fond III/1972/1, 5r–6r.
32 A mai Vörösmarty, Nyugat, i. m., 401. Vörösmarty és hazája. I. A mai Vörösmarty = Ezüst-
kor, i. m., 322. A mai Vörösmarty = Keresztülkasul az életemen, i. m., 117.
33 A mai Vörösmarty, Nyugat, i. m., 401. Vörösmarty és hazája. I. A mai Vörösmarty = Ezüst-
kor, i. m., 323. A mai Vörösmarty = Keresztülkasul az életemen, i. m., 118.
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„lelki expresszió” folyamata. Ez egyfajta lelki-tudati transzformációs 
folyamat, melynek során létrejön az irodalmi műalkotás.34 Vagyis a 
mű a lélekben (a tudatban) és nem a szellemben (az „észben”) jön létre.

Ugyanebben az esszében egy Illyés Gyula tollából származó szö-
vegrészlet is előbukkan, amelyet Babits részben tartalmilag, részben 
idézőjelben citál: „Mi értelme a dalnak, – kérdezte nemrég egy költő 
a legifjabb generációból, – mi értelme irodalomnak és költészetnek, 
»ha a fül amely be kéne hogy fogadja, az éhség vérapadásától dobol, s 
a szájat mely a dalt ismételné, vacogással tölti a hideg?«”35Az Illyéstől 
átvett sorok az Ozorai füzetek II. Úti jegyzetek c. írásában olvasha-
tók, a pontos szövegrész pedig így hangzik: „De mi értelme dalodnak 
is barátom, ha a fül, amelynek be kellene fogadnia, az éhség vérapa-
dásától dobol s a szájat, mely dalodat ismételné, vacogással tölti meg 
a hideg?”36 Az ilyen típusú részben tartalmi, részben szószerinti idé-
zésmód gyakran előfordul a műveiben. Babits gondolkodásmódjára 
és alkotási módszerére alapvetően jellemző az irodalmi művekre való 
intenzív reflektáltság, vagyis a saját gondolatmenetébe akarva-aka-
ratlanul is betörnek az emlékezetében eltárolt szöveges „emlékek”. A 
„felszínre jött” szövegek azonban valamiféle interpretációs folyamat 
során épülnek be a gondolatmenetébe, s valószínűleg ezért jelennek 
meg gyakran téves vagy hivatkozás nélküli idézetek az írásaiban, ami 
az olvasó számára akár a hanyagság érzetét is keltheti. 

3. speciális szövegalakíTási módszerek
Babits Mihály írói attitűdjére nem jellemző posztmodern értelemben 
egyazon műnek folytonos újraírása, átírása. A fennmaradt kéziratai 
és gépiratai arról tanúskodnak, hogy a végleges szövegváltozat eléré-
séig számtalanszor módosítja a művei szövegét. Az első nyomtatásban 
megjelent szövegváltozathoz képest azonban a későbbiekben, az írá-
sok újraközlésekor nem vagy csak minimális módosítást enged meg 
magának. A következő néhány speciális eset arra kíván rávilágítani, 
hogy Babits mindenekelőtt azért végez el változtatásokat a szövege-
in, hogy azok könnyebben beleilleszkedjenek az új kontextusba, és új 
konnotatív jelentést hordozzanak.

34 „Az expresszió pedig olyant jelent, ami a lélekből már ki lett hozva, amikor valami lelki meg-
szabadulás jött létre. Az átélés az irodalomban az, ami kiszakad az íróból, és objektiválódik. 
A nyers átélés nem irodalom, de épp a formai princípium, ami azt kihozza, és ez az irodalom. 
Vagyis, ha az élmény még nem fejeződött ki, akkor még nincs szó irodalomról. Az irodalom, 
mint valami objektivált, jelenik meg.” Babits Mihály, Az irodalom elmélete = B. M., Esszék, 
tanulmányok, szerk. Belia György, Szépirodalmi, Bp., I. köt., 1978, 560–561.
35 A mai Vörösmarty = Keresztülkasul az életemen, i. m., 122.
36 Nyugat, 1935. nov., 11. sz., 319.
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3. 1. A címadás és a címváltoztatás
A Keresztülkasul az életement alkotó írásművek közül hatnak37nem 
módosul a címe az utánközlések során, a többi hét mű38címe és/vagy 
alcíme változik. Tolcsvai Nagy Gábor szerint két fontos funkciója 
van a címnek: egyrészt a szövegre mint egészre utaló metatextuális 
funkciója, másrészt a szövegre mint tartalmas egységre utaló tartal-
mi funkciója. Hatóköre és státusza a tulajdonnévéhez hasonló. Több 
fajta viszonyban állhat a szöveggel: deiktikusan rámutat a szövegre 
vagy metonimikusan képviseli a szöveget.39 Genette a paratextusok 
közé sorolja a címet, az alcímet és a belső címet, ezek „a szövegnek 
egy változó környezetet teremtenek, sőt olykor kommentárt is”, emel-
lett feladata a mű pragmatikai dimenziójának a megteremtése, vagyis 
hatnia kell az olvasóra.40

Milyen szerepe van a címváltoztatásnak a Babits-esszék esetében? 
A kötetben Curriculum vitae címen közölt írás az egyetlen fennma-
radt kéziratban41és a Pesti Napló42első közlésében Életemből főcímmel 
szerepel, de a Pesti Naplóban a Curriculum vitae alcím is olvasható 
alatta. Ebben az esetben műfajjelölő funkciót hordozó architextusnak 
tekinthető, de némi ellentmondás is érzékelhető mögötte. Az Életem-
ből cím azt sugallja, hogy a szerző egy vagy néhány epizódot emel ki az 
élettörténetéből, míg a Curriculum vitae cím – ami elsősorban az átfo-
gó élettörténet vagy önéletrajz műfaját jelöli – szélesebb perspektívá-
ból láttatja egy ember életét. A Pesti Napló esetében figyelemfelkeltő 
funkciónak tekinthető, míg a Keresztülkasul az életemen43esetében 
olyan, mint egy önéletrajz az önéletrajzban. A Fogaras is egyedül a 
Pesti Napló44első közlésében tartalmazza a Visszaemlékezés alcímet, 
melynek szintén architextuális szerepet és figyelemfelkeltő funk-
ciót tulajdoníthatunk. A Szent István városa csupán a fennmaradt 
gépiratban45tartalmazza a Városkép Esztergomról alcímet. Ennek 
minden bizonnyal az az oka, hogy – Török Sophie feljegyzése szerint 
– először ünnepi rádióelőadásként hangzott el, tehát témamegjelölő 
funkciója lehetett, aminek publikáláskor már nem volt jelentősége. 
A legnagyobb magyar a Szép Szó46„Mai magyarok régi magyarokról” 
című 1936-os tematikus számában jelent meg először, majd az 1938-as 
37 A titokzatos mesterség; A tömeg és a nemzet; Kölcsey; Szent István városa; A madridi 
levél; Gondolatok az ólomgömb alatt. 
38 Curriculum vitae; Fogaras; A jó halál; Teremtő utánzás; A mai Vörösmarty; A legnagyobb 
magyar; Szekszárdi kadarka.
39 A magyar nyelv szövegtana, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2001, 325, 327.
40 Transztextualitás, Helikon, 1996/1–2, 84. 
41 OSzK Fond III/1511.
42 1939. febr. 12., 35. sz., 29–30.
43 Pp. 7–21.
44 1937. dec. 25., 293. sz., 33–34.
45 OSzK Fond III/1876.
46 Szép Szó II., 1936. jún., 4–5. sz., 146–154.
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Ezüstkorban.47 Mindkét esetben alcíme a Töredék Széchenyiről, de ez 
a második közléskor már zárójelben szerepel. Aztán a Keresztülkasul 
az életemenben48teljesen elhagyja az alcímet, hiszen ekkor már nem 
lényeges a műfaji besorolás.

A Nyugat Könyvről könyvre rovatába írott művei esetében kettős 
a kép. Bizonyos írásokat címmel ellátva közöl újra az esszéköteteiben 
– mint A jó halál, a Teremtő utánzás vagy a Szekszárdi kadarka –, 
de vannak olyan darabjai, amelyek válogatásban, Könyvről könyvre 
főcím alatt olvashatók például az Írás és olvasás című kötetben.49 A 
jó halál50cím az esszében foglalt gondolatok fő problematikáját jelöli, 
a Teremtő utánzás51címet a rovat első fejezetének a címéből emelte 
főcímmé, míg a Szekszárdi kadarka52a Nyugatban már főcím volt, és 
ez alá helyezte idézőjelben a Könyvről Könyvre alcímet.
3. 2. Szövegegységek elhagyása
A Teremtő utánzás azért érdekes igazán, mert a Könyvről könyv-
re rovatban jelent meg először három fejezettel: Teremtő utánzás, 
Jeopardy és Kijavított költemények. A Keresztülkasul az életemenben 
már csak az első két fejezetet közli Teremtő utánzás címen, s elhagyja 
a harmadik fejezetet, amelyben Szép Ernő összes költeményeinek a 
kiadásáról fejti ki a véleményét. A Könyvről könyvre rovatot Babits 
irodalmi naplójegyzetnek nevezi, rendeltetése szélesebb körben nép-
szerűsíteni az irodalmat, az olvasást. A bejegyzések valójában sem 
könyvismertetések, sem kritikák, Babits ugyanis minden esetben el-
távolodik az eredeti témájától, és olyan gondolatokat fejt ki, amelyek-
re asszociál az ismertetendő mű kapcsán. Az első két fejezet szorosan 
kapcsolódik egymáshoz. Bennük Babits önreflexív, nagyon személyes 
hangvételű stílusban, önéletrajzi elemeket, epizódokat bevonva elmél-
kedik az írói-költői szerepjáték és a pastiche mint a kísérletezés és az 
önelmondás, az önteremtés megvalósítási módjáról. Ezzel szemben a 
harmadik fejezetben a beszélő szubjektumot háttérbe szorítja a Sza-
bó Lőrinc javított változatban megjelentetett fiatalkori verseiről írott, 
Babits textológiai elveit is magába foglaló elmélkedése. Az önéletrajzi 
kapcsolódás ugyan itt is jelen van, de sokkal inkább érvényesül a vers-
átiratok elutasításáról szóló fejtegetés. Feltehetően azért hagyta el az 
önéletrajzi kötetében, mert hangoltságát tekintve nagyon elütött az 
első két fejezettől. A harmadik rész azonban biztosan szerves részét 
47 Pp. 333–341.
48 Pp. 143–160.
49 Az Írás és olvasás (Athenaeum, Bp., 1938) c. kötetbe egyet sem vett fel azok közül az esszék 
közül, amelyek a jelen tanulmány tárgykörébe tartoznak. 
50 Könyvről könyvre, Nyugat, 1938. jan., 1. sz., 59–62. A jó halál = Keresztülkasul az élete-
men, i. m., 47–58.
51 Könyvről könyvre, Nyugat, 1938. jún., 6. sz., 459–463. Teremtő utánzás = Keresztülkasul 
az életemen, i. m., 85–95.
52 Szekszárdi kadarka. Könyvről könyvre, Nyugat, 1938. dec., 12. sz., 443–445. Szekszárdi 
kadarka = Keresztülkasul az életemen, i. m., 161–170.
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képezte az esszének, hiszen a felütése anaforikusan kapcsolja a máso-
dik fejezet zárógondolatához.
3. 3. Korábbi írások egyesítése
Előfordul az is, hogy Babits két önálló, korábban megjelentetett esszét 
egyesít, s közöl egységes főcím alatt. A Keresztülkasul az életemben 
– a már idézett mű – A mai Vörösmarty címen közzétett esszé eredeti-
leg egy 1935-ben elhangzott beszéd olvashatóvá tett változata. Egyet-
len kéziratváltozata53maradt fenn, amely a közönség megszólításával 
indul. Először a Nyugatban jelent meg közvetlenül az előadás után, 
címe A mai Vörösmarty, alcíme Ünnepi beszéd Székesfehérvárott, Vö-
rösmarty születésének 135-ik évfordulóján.54 Ez a közlés elhagyja a 
megszólítást a szöveg felütéséből, és a kéziratváltozathoz képest át-
fogalmazza a nyitómondatot. Az Ezüstkorban Vörösmarty és hazája55 
összegző cím alatt közli A mai Vörösmartyt és A Szózat ünnepére című 
1936-os esszét. Római számmal és az eredeti megjelenés évszámával 
jelöli, hogy nem egy egységes írásról van szó. Feltételezhetjük, hogy 
a tematikai összetartozás mellett más egységesítő szándék is közre-
játszhatott a két mű összegzésekor.

Az 1911-ben írott két Vörösmarty-tanulmány56 abban az Írás és 
olvasás című kötetben57 szerepel, amely a szerzői bevezető szerint a 
magyar irodalomról írott tanulmányait foglalja magába, a két har-
mincas évekbeli Vörösmarty-esszé pedig az Ezüstkorban, melyben az 
irodalmi téma csak ürügy arra, hogy Babits megvilágítson egy-egy vi-
lágnézeti problémát. A világnézeti probléma mint téma után azonban 
rátevődik a Keresztülkasul az életemenben önállóan közzétett A mai 
Vörösmartyra58az önéletrajzi hangoltság konnotációja.

A többször visszatérő Vörösmarty-téma hasonló jelentőséggel bír 
Babits esszéírói pályáján, mint az Arany Jánoshoz kapcsolódó írásai. 
Az 1930-as években írott két Vörösmarty-esszében újragondolja, újra-
fogalmazza az 1910-es évek elején megalkotott Vörösmarty-képet, s 
párbeszédet hoz létre a korábbi és a kései írásai között. Ami irodalmi 
szempontból talán lényegesebb ennél, hogy új műfaji keretek közé he-
lyezi a Vörösmarty gondolatiságából kiinduló elmélkedést:  önreflexív, 
önéletírói, lírai hangvételű prózaformával tér vissza a korábban a ta-
nulmány szigorúbb, kötöttebb formájával kísérletező író-költő.     

A felsorolt példákkal arra a kérdésre szerettem volna választ 
találni, hogy a szöveggenetikai megközelítés segítségével hogyan és 
milyen mértékben lehet közelebb jutni az írói attitűd és ars poetica 
megismeréséhez. Emellett megpróbáltam a filológiai megközelítés 
53 OSzK Fond III/1972/1.
54 Nyugat, 1935. dec., 12. sz., 399–405.
55 Pp. 319–332.
56 Az ifjú Vörösmarty, Nyugat, 1911. nov. 1., 21. sz., 689–701. A férfi Vörösmarty. (A második 
és a harmadik), Nyugat, 1911. dec. 16., 24. sz., 1041–1061. 
57 Pp. 58–76., 77–106.
58 Pp. 109–129.
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perspektívájából párbeszédet létesíteni az irodalomelmélet, a poétika 
módszereivel. Álláspontom szerint a szöveggenetikai vizsgálat segít-
ségével is felfejthetők az olyan babitsi írói alapelvek, alapfogalmak, 
mint a bergsoni teremtő képzelet vagy az expresszió és az objektiváció.
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