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Az avatott viselkedéskutató szerzõ nagy me-
részséggel nyúl a munka nyolcadik, utolsó elõtti 
fejezetében a gyógyítás kényes kérdéséhez. 
Miután kifejti a hagyományos orvosi eljárások 
korlátozott eredményeirõl alkotott nézeteit, 
sorra veszi a legelterjedtebb pszichoterápiás 
módszereket. Nevezetesen a visszajelzéseken 
alapuló ún. biofeedback tréninget, az izomla-
zításon nyugvó relaxációs módszereket, va-
lamint a legkomplexebb „életmódterápiákat”. 
A tankönyvzáró 9. fejezet szinte filozofikus, 
töprengõ, személyes hangvételû írás, beval-
lottan Bárdos György egyéni felfogásának 
tükre. Lényegében derûlátó látásmódja szerint 
sok betegség kialakulásának legfõbb pszi-
chikus okát a lelki nyugalom, a kiegyenlített 

személyes és társas harmónia eltolódásaként 
lehet jellemezni. Zárógondolatként az egyéni 
önépítésen és a szociális viszonyok sokféle-
ségének elfogadásán alapuló összhang 
szakadatlan ápolását ajánlja a lelki egyensúly 
alapkövetelményeként. Ez egy könnyen la-
pozgatható, optimista vademecum, hasznos, 
hiánypótló kézikönyv. Olvasmányos tan-
könyv, amely a maga név- és tárgymutatójával, 
bõséges irodalmával, világos vázlatrajzaival 
komoly sikerre számíthat a hallgatók és más, 
kíváncsi, nyitott érdeklõdésû olvasók körében. 
(Bárdos György: Pszichovegetatív kölcsönhatá-
sok. Scolar Kiadó, 2003. 350 p).

Ádám György
az MTA r. tagja

Sipos Lajos: Babits Mihály

Biográfiát írni – egy teljes élet történéseinek 
pontos feltárását vállalva – emberpróbáló fel-
adat. Irodalomtörténeti biográfiát írni – amely 
az elõzõeken túl még megköveteli az oeuvre, 
a kiadvány- és recepciótörténet, az irodalmi 
hatás- és kapcsolatrendszer teljes ismeretét 
is – még több és nehezebb munkát jelent. 
Babits Mihály biográfiáját megírni – ismerve 
az életmû szokatlan nagyságát és változatos-
ságát, az élettények sokaságát, a homályban 
lévõ, vitatott és tisztázatlan kérdések számát, 
a társadalmi szerepek sokaságát, személyisé-
ge megítélésének korabeli és késõbbi ambi-
valenciáját – már szinte lehetetlen vállalkozás. 
Csak az vállalhatja, aki évtizedeken át ezzel a 
hatalmas életmûvel és annak létrehozójával 
foglalkozott. Jó, hogy az is vállalta: Sipos 
Lajos, az ELTE BTK tanára, Babits mûveinek 
kritikai sorozatában a levelezés-, dráma-, 
próza- és tanulmányköteteket összeállító 
kutatócsoport vezetõje, a kritikai kötetek és 
a Babits-könyvtár fõszerkesztõje.

A vállalkozás nagyságáról és indokoltsá-
gáról mindennél többet mond, ha elsõként 
a források fejezetét ütjük fel, a felhasznált 
irodalom listáját. Az irodalomjegyzék 119 

tételt tartalmaz. A legkorábbi, Bõhm Vilmos: 
Két forradalom tüzében címû írása, 1923-
ban jelent meg Münchenben. Ezt követik 
a Babits-emlékkönyv írásai 1941-bõl, majd 
azon irodalomtörténészek munkái – mint 
Rába György, Belia György, Éder Zoltán, 
Apró Ferenc, Téglás János, Csányi László, 
Gál István és a tárgyalt kötet szerzõje –, akik 
vállalták a polgári, a katolikus Babitscsal való 
foglalkozás ódiumát. A források további cso-
portját a szekszárdi kutatók munkái, majd a 
centenárium körül megjelent szövegkiadá-
sok és tanulmányok képezik. A legfrissebbek 
és talán a legfontosabbak a kritikai kiadásra 
szervezõdött két kutatócsoport munkái: a 
kézirat- és levélkatalógus, a levelezés- és 
prózakötetek, a Babits-könyvtár darabjai 
és a kutatók sorra megjelenõ tanulmányai. 
Hogy mily mértékben dúsult fel Babits körül 
a tény- és ismeretanyag, azt jól mutatja, hogy 
az irodalomjegyzékben több mint ötven szá-
zalékot képviselnek az 1989 után megjelent 
tételek! Ez egyben rámutat a biográfiaírás 
szükségességére is: hiszen a rendelkezésre 
álló forrásanyag megkétszerezõdött!

A szerzõ a mûfaj korlátait kitágítva tesz 
eleget ennek a feladatnak. Ezernyi rögzített 
adat ismeretében és felhasználásával nem 
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csupán életrajzot ad, de pályarajzot is, utal 
a korszak irodalmi mozgásaira, kapcsolja a 
történeti hátteret. Ez utóbbit – a terjedelmi 
korlátokat szem elõtt tartva – nagyon sajátos 
módon teszi. Nem folyamatosan változó 
történelmi háttérbe ágyazza Babits életének 
tényeit, hanem a korszak politikatörténetét 
kapcsolja annak irodalomtörténetéhez. Ez 
Babits esetében különösen érdekes összeve-
tésekre ad alkalmat, illetve annak rögzítésére, 
hogy Babits a kanti embereszménytõl indul-
va, s eljutva a maga nagyon pregnánsan 
elkülöníthetõ nézetrendszeréig, mindig hatá-
rozottan elkülöníti a „politikus lét”-et az abszolút 
eszményt követõ „mûvész lét”-tõl. Ennek 
talaján állva álláspontja sohasem közelíthetõ 
meg a politika vagy a köznapi gondolkodás 
oldaláról, s különösen nem progresszió és 
reakció, jobb- és baloldal hatásmezejében. 
Így lesz sajátosan babitsi álláspontja – hogy 
csak néhány példát említsünk – a nemzeti-
ségi kérdésrõl fogarasi tartózkodása idején, 
1918-ban, az Európai Államszövetség tervét 
dédelgetõ kiáltvány létrehozásakor vagy a 
Felvidék visszacsatolásának idõszakában. Így 
lesz mindig konokul azonos, ám mégis válto-
zó – de sosem váltó – önmaga, akinek állás-
pontját semmiféle külsõ hatás és megfontolás 
nem téríti el, s aki – ennek köszönhetõen 

– egyedül áll, s a baráti, harcostársi meg nem 
értés ugyanúgy kíséri egész életén át, mint 
az ellenérdekûeké.

A munka másik nagy erénye a filológusi 
aprólékosság és pontosság. (A szerzõ – pon-
tosan nyomon követhetõen – a lehetséges 
források teljes körét használta: az életmû 
mellett a bibliográfiák adatait, a több tízezer 
levelet, naptárakat, publikált és publikálatlan 
naplókat, évkönyveket, irattári és levéltári 
anyagokat, újságokat, folyóiratokat, peranya-
gokat, hivatalos dokumentumokat, alapít-
ványi és társasági iratokat.) Szinte hihetetlen, 
mennyi új részlet és – nagyon is fontos 

– apró adat fért ebbe a közepes terjedelmû 
kötetbe! Csak egyetlen példát vegyünk erre, 

a gyermek, az elemi és középiskolás Babitsot 
érõ irodalmi hatásokat, s azok eredményét. 
A szerzõ már a család történetének vázolása 
során rámutat „a mûvészeteket mûvelõ vagy 
tisztelõ õsök”-re, felvillantja a gyermekeinek 
Aranyt, Vörösmartyt és Puskint szavaló 
édesanya alakját. Aztán következik az elsõ, 
önállóan olvasott regény, az édesapa által 
elõfizetett elsõ folyóirat, Az Én Újságom. 
Majd hosszasan idõzik a gyermekkor élénk 
képzelet szülte képeinél, álmainál, az olvasói 
fejlõdésnél, a váltásnál Vernérõl, Jókairól, Vas 
Gerebenrõl Petõfire, Aranyra, Vörösmartyra. 
Aztán – tizenöt évesen – az elsõ megjele-
nés, Julius Sturm versének átültetésével a 
Szekszárd és Vidékében, s a gimnáziumi 
önképzõkörben már az irodalmi mûfajok és 
szerepek sokfélesége, ahol emlékbeszédet 
mond, szaval, elõadást tart, fordít és írá-
sokat bírál. Sipos Lajos mindezen adatok 
részletezésével vázolja fel a költõvé, íróvá érõ 
Babits habitusát, „aki az ismeretszerzésben, 
a szellemi tevékenységben az énkifejezés 
alkalmait kereste”, s akit erre „szembetûnõ 
koraérettsége, mégpedig a koraérettség tehet-
ségszféra-specifikussága” tett alkalmassá.

Babits ezen biográfiájából – elõfeltevések 
és elfogultságok nélkül – minden korábbinál 
többet és pontosabbat tudhatunk meg. Új 
adatok és részletek egész sora, olvassuk 
akár a Babits egyetemi éveirõl szóló fejeze-
tet, akár tanáréveinek intézményi rajzait, az 
1918-19 történéseiben végre tiszta és pontos 
összképet adó oldalakat, a Nyugat körüli ese-
ményeket vagy Babits akadémiai tagságának 
adatait. Alapos, ahol arra van szükség, rész-
letes, de kellõen visszafogott, ahol személyes 
érzékenységet sérthet, mint a Csinszka-közjáték 
vagy Babits házasságának és betegségeinek vá-
zolásában. Minden eddiginél részletesebb Babits 
személyes kapcsolatainak rögzítésében is. Ezzel 
kapcsolatos egyetlen kritikai észrevételünk is: 
hiányoljuk a névmutatót, amely segíthetne a 
más érdekû gyors adatszerzésben és tájolásban. 
Dicsérnünk kell viszont – az eddigieken túl – a 
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szöveg jó ritmusát és stílusát, s a merev idõrendet 
jó érzékkel esetenként feladó szerkesztési elvet. 
Végezetül rögzítsük még azt is, hogy ez a kötet 
– minden felhalmozott rész-tudás, közreadott 
és még kéziratban lévõ forrás, adatközlés és 
tanulmány eredményét felhasználva – az elsõ 
teljes Babits-biográfiánk, amelyet egyaránt 

haszonnal forgathat a Babits-kutató, a tanár 
és a diák s a mûvelt nagyközönség. Köszönet 
érte a szerzõnek és a kiadónak. (Sipos Lajos: 
Babits Mihály. Élet-Kép sorozat. Elektra Ki-
adóház. 2003. 227 p.)

Csokonai-Illés Sándor
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Ajánlás a szerzõknek

1. A Magyar Tudomány elsõsorban a tudo-
mányterületek közötti kommunikációt szeretné 
elõsegíteni, ezért elsõsorban olyan kéziratokat 
fogad el közlésre, amelyek  a tudomány egé-
szét érintõ, vagy az egyes tudományterületek 
sajátos problémáit érthetõen bemutató témák-
kal foglalkoznak. Közlünk téma-összefoglaló, 
magas szintû ismeretterjesztõ, illetve egy-egy 
tudományterület újabb eredményeit bemutató 
tanulmányokat; a társadalmi élet tudományokkal 
kapcsolatos eseményeirõl szóló beszámolókat, 
tudománypolitikai elemzéseket és szakmai 
szempontú könyvismertetéseket.

2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmá-
nyok esetében általában nem haladhatja meg 
a 30 000 leütést (a szóközökkel együtt, ez kb. 8 
oldalnak felel meg a MT füzeteiben), ha a tanul-
mány ábrákat, táblázatokat, képeket is tartalmaz, 
a terjedelem 20-30 százalékkal nagyobb lehet. 
Beszámolók, recenziók esetében a terjedelem 
ne haladja meg a 7-8 000 leütést. A teljes  kézira-
tot .rtf formátumban, mágneslemezen és 2 
kinyomtatott példányban kell a szerkesztõségbe 
beküldeni. 

3. A közlemények címének angol nyelvû 
fordítását külön oldalon kell csatolni a közle-
ményhez. Itt kérjük a magyar nyelvû kulcsszava-
kat (maximum 10) is. A tanulmány címe után 
a szerzõ(k) nevét és tudományos fokozatát, a 
munkahely(ek) pontos megnevezését és – ha 
közölni kivánja – e-mail-címét kell írni. A külön 
lapon kérjük azt a levelezési és e-mail címet, 
telefonszámot is, ahol a szerkesztõk a szerzõt 
általában elérhetik.

4. Szöveg közbeni kiemelésként dõlt, (eset-
leg félkövér – bold) betû alkalmazható; ritkítás, 
VERZÁL betû és aláhúzás nem. A jegyzeteket 
lábjegyzetként kell megadni. 

5. A rajzok érkezhetnek papíron, lemezen 
vagy email útján. Kérjük azonban a szerzõket: 
tartsák szem elõtt, hogy a folyóirat fekete-fehér; 
a vonalas, oszlopos, stb. grafikonoknál tehát ne 
használjanak színeket. Általában: a grafikonok, 
ábrák lehetõség szerint minél egyszerûbbek le 

 
 
 
gyenek, és vegyék figyelembe a megjelenõ olda-
lak méreteit. A lemezen vagy emailben érkezõ 
ábrákat és illusztrációkat lehetõleg .tif vagy .bmp 
formátumban kérjük; értelemszerûen fekete-
fehérben, minimálisan 150 dpi felbontással, és 
a továbbítás megkönnyítése érdekében a kép 
nagysága ne haladja meg a végleges (vagy annak 
szánt) méreteket. A közlemény szövegében tün-
tessék fel az ábrák kívánatos helyét.

6. Az irodalmi hivatkozásokat mindig a 
közlemény végén, abc sorrendben adjuk meg, 
a lábjegyzetekben legfeljebb utalások lehetnek 
az irodalomjegyzékre. Irodalmi hivatkozások a 
szövegben: (szerzõ, megjelenés éve). Ha azo-
nos szerzõ(k)tõl ugyanabban az évben több 
tanulmányra hivatkozik valaki, akkor a közlemé-
nyeket az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük 
megkülönböztetni mind a szövegben, mind 
az irodalomjegyzékben. Kérjük, fordítsanak 
különös figyelmet a bibliográfiai adatoknak a 
szövegben, illetõleg az irodalomjegyzékben való 
egyeztetésére! Miután a Magyar Tudomány nem 
szakfolyóirat, a közlemények csak a legfonto-
sabb hivatkozásokat (max. 10-15) tartalmazzák.

7. Az irodalomjegyzéket abc sorrendben 
kérjük.  A tételek formája a következõ legyen:

 • Folyóiratcikkek esetében:  
Alexander, E. O. and Borgia, G. (1976). Group 
Selection, Altruism and the Levels of Organizati-
on of Life. Ann. Rev. Ecol. Syst. 9, 499-474

 • Könyvek esetében:   
Benedict, R. (1935). Patterns of Culture. Hough-
ton Mifflin, Boston

 • Tanulmánygyûjtemények esetén: 
von Bertalanffy, L. (1952). Theoretical Models in Biology 
and Psychology. In: Krech, D., Klein, G. S. (eds) Theo-
retical Models and Personality Theory. 155-170. 
Duke University Press, Durnham

8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány 
kefelevonatot nem küld, de az elfogadás elõtt 
minden szerzõnek elküldi egyeztetésre közlemé-
nye szerkesztett példányát. A tördelés során 
szükséges apró változtatásokat a szerzõ egy adott 
napon a szerkesztõségben ellenõrizheti.
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