
horatiusi maxima a XVIII. század második felében született szépirodalmi művek előszavainak (a nem
zeti nyelv kérdése mellett) másik állandóan és közhelyszerűen visszatérő alkotóeleme; mostani 
szemlénk során is fölhívtuk rá a figyelmet Zechenter Antal és Hatvani István előszavai kapcsán. 

Végső soron tehát a XVIII. század végén a kultúrateremtés fázisában járó magyar felvilágosodás 
haszonelvusege volt az oka annak, hogy a „régiek" és „újak" közötti ellentét nem bontakozhatott 
ki igazán, s hogy (tovább általánosítva) vele együtt háttérbe szorultak más irodalomszemléleti kér
dések is (műfajelmélet, természetutánzás, eredetiség stb.). A haszonelvűség tényéből következik, 
hogy a kor magyar irodalomszemléletét vizsgálva, tágabb értelemben az utile et dulce - elv 
jelenlétének, és a körén belül végbement hangsúlyeltolódásoknak kiemelt helyet kell biztosítanunk. 
Legalább ilyen fontos azonban a háttérbe szorult, sokszor csak elszórt gondolatforgácsokból töre
dékesen rekonstruálható álláspontok vizsgálata; ezek ugyanis, ha sokszor szervetlenül és nem a 
legkorszerűbb forrásokból merítve, de a prakticista szakaszán már régen túljutott nyugat-európai 
felvilágosodás irodalomszemléletét recipiálták, s így a továbblépés lehetséges alternatíváit képvi
selték. A XVIII. század végi magyar irodalomszemlélet helyzetét és sajátos fejlődési tendenciáit igazán 
hitelesen csak a felszíni és a háttérben meghúzódó jelenségekre egyaránt figyelő vizsgálat mér
heti föL 

Kiss Gy. Csaba 

A CSALÁDTÖRTÉNET ÉRTELME 
(Babits Mihály: Halálfiai - Maria Dabrowska: Éjjelek és nappalok) 

Nehéz volna arra vállalkozni, hogy összevető elemzésben föltárjuk a két regény világképének 
minden párhuzamos eltérő vonását. Nemcsak azért, mert a két műnek ez a rétege mélységben és széles
ségben is igen gazdagon tagolt, és sokféle értékalakzatot kellene számba vennünk, hanem azért is, 
mert az eddigi lengyel és magyar kutatások szintén adósak még e két regény világképének teljességre 
törő, tüzetes elemzésével. Az alapvetés megtörtént persze, amit a komparatista használhat kiindu
lásnak, de hangsúlyozzuk, a két műben megjelenő értékek teljes számbavétele, közvetítésük (a 
cselekmény és a jellemek rétegén keresztül) módjának elemzése a további kutatás feladata. A két 
regény világképének azt a központi magvát kíséreljük meg összevetni, amit a lényegre csupaszítva -
és nagy mértékben leegyszerűsítve - úgy lehetne megfogalmazni, hogy mi a három egymást követő 
regénybeli lengyel és magyar nemzedék történetének az értelme. Ez a kérdés érinti a családregény 
műfaji változatának itt is realizált - más probléma, hogy mennyire következetesen - alapvető 
szerkezeti elvét, egy család történetét több generáción keresztül Kapcsolatban van továbbá azzal a 
problémával, hogy miként látják íróink ebben a két műben érték és idő (vagy ha úgy tetszik: 
történelem) viszonyát. Amihez rögtön hozzátehetjük, hogy mivel olyan családokról van szó, ame
lyek egy társadalmi csoport tipikus képviselői, mégpedig azé a társadalmi csoporté, amelynek kulcs
fontosságú szerep jutott a modern nemzeti azonosságtudat kialakításában, e századvégi családtör
ténetek szoros kapcsolatban vannak azzal a látomással, melyet íróink a nemzeti sors perspektíváiról 
alkottak. 

Célszerű elemzésünket a két regény címével kezdeni, mivel a cím mindkét esetben kapcsolatban 
van a mű világképének központi magjával. Dabrowska regényének a címe a két egymást kiegészítő 
és ellentétes napszak neve. „Éjjelek és nappalok" ellentétet jelent, sötétség és világosság alapvető 
különbségét, ugyanakkor együtt egységét, hiszen éjszaka és nappal összetartozik, az egész napot 
együtt alkotják. A lengyel „Noce i dnie" olyan állandósult szókapcsolatokkal hozható összefüggésbe 
a lengyel nyelvben, mint „dniem i noca" (éjjel-nappal), ami annyit tesz: állandóan, szünet nélkül; 
vagy „Podobny jak dzieh do nocy" (úgy hasonlítanak egymásra, mint a nappal az éjszaká
hoz = vagyis sehogy sem). Tehát mindkét irányban viszik tovább az asszociációt: egység a kettő, de 
ellentétek egysége. Az éjjelre következő nappal és a nappalra következő éjszaka az idő föltartóz-
hatatlan múlását, folyamatosságát is jelenti, állandó körforgást, olyan mozgást, amelynek nincsen 
kitüntetett pontja, eleje és vége. A regény időviszonyaiban fontos szerepet játszó kozmikus időről 
van szó. Ennek az időnek az elmúlás a törvénye, aminek alá van vetve egyéni élet, család, nemzet. 
Idézzük a Barbara által Bogumilnak mondott emlékezetes szavakat: „Akár velünk, akár nélkülünk, 
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egyformán gördülnek tovább a nappalok és éjszakák." (ÉN-II. 86.). A regény címe megjelenik még 
néhány más alkalommal is azokban az aforizmákban, melyekben az elbeszélő „fölöttes tudata" 
nyilvánul meg. Éj és nap szembeállítása az emberi civilizáció egyik legősibb mítosza, a világosság és 
sötétség újra és újra egymást követő rendje, a világosság és a sötétség erőinek a harca megannyi 
alakot öltve kel életre számos kultúrában, az egyiptomitól kezdve a perzsáig, a zsidóig és a keresz
tyénig, csak a téli napforduló ősi ünnepét említjük példaként (Mithrász, Héliosz ünnepe, Krisztus 
születésnapja). 

Dabrowska regényében többféle módon, a mű több rétegében érvényes éjjelek és nappalok ilyen 
értelmű szembeállítása. Egyrészt tehát negatív és pozitív értékek kapcsolódnak hozzá, a pusztulás, a 
bomlás, a káosz, a tragédia egyfelől - másfelől az újrakezdés, a növekedés, a harmónia és boldog
ság. Az alapvető értékeknek ez a kétpólusú szembenállása az „Éjjelek és nappalokban" az értékvi
szonyok egyik dimenziója. A manicheisztikus szembenállásnak a sémájába beleillik a cselekmény 
felszíni rétegének állandó hullámzása harmóniától káoszig és káosztól harmóniáig. Ha végigtekintünk 
a regény hat kötetén, az egyes kötetek és fejezetek kisebb egységein, olyan hosszabb és rövidebb 
íveket rajzolhatunk meg, amelyek az egyik állapottól a másikig tartanak. A már-már létrejövő 
harmónia sohasem teljes, az egyensúlyi helyzetbe kerülő világ (a lélekállapottól a családi viszonyokig 
és történelemig) rendszerint csak igen rövid ideig marad ebben a helyzetben, tragikus esemény 
következik be. Ugyanígy » tragédiát feloldás követi, pozitív eseményekre kerül sor az elbeszélt 
történetben. A hullámzás metaforáját használtuk föntebb, talán ezzel a képpel érzékeltethető leg
jobban ez a mozgás, hullámhegyek és -völgyek követik egymást A regény első kötetében (Bogumil 
és Barbara) például a következő módon: a történet tulajdonképpen Bogumil és Barbara házasság
kötésével kezdődik, az új család létrehozásának körülményei a kezdeti rendezetlenség állapotát 
mutatják, számos akadályon (lakáshelyzet, lélektani) keresztül fokozatosan épül a harmónia, a 
Niechcic család berendezkedik a krepai birtokon, kialakul életformája, kisfiúk születik; majd a 
kiegyensúlyozott idill tetőpontján, négy esztendős korában meghal váratlanul, sorscsapásszerűen a 
kisfiú; ugyanebben a kötetben kezd újra fölépülni a harmónia, a család Serbinówba költözik, 
megszületik Agnieszka, majd ismét a harmónia széthullása következik: meghal Teresa, Barbara 
legkedvesebb testvére. A cselekmény szervezésének igen következetes elvéről van szó, végigkövetve a 
történetet fejezetről fejezetre mutathatnánk be kaotikus és harmonikus állapotok egymást váltó 
rendjét. Az utolsó kötetben például tragikus esemény következik a család, mindenekelőtt Bogumil 
számára, Serbinów tulajdonosa háta mögött eladja a birtokot, az Ostrzenski család egyik fiatal tagja, 
Janusz meghal. A konfliktus - amely meglehetősen megviseli Bogumilt - után kiderül, hogy az új 
tulajdonos kárpótolja őket, anyagilag is kedvezően alakul helyzetük. 

A regény számos kritikusa és elemzője fölhívta a figyelmet Bogumil és Barbara házastársi 
kettősének igen gazdagon kimunkált - értékviszonyok szempontjából sem közömbös - kapcsola
tára. A káosz és harmónia egymással ellentétes értékeinél maradva, Barbara a nyugtalanság, a 
kiegyensúlyozatlanság, Bogumil a következetes kitartó munka, a nyugalom példája. Dabrowska írói 
vallomásában arról beszélt, hogy két különböző emberi típus, vérmérséklet és valóságérzékelés 
együttéléséről és szüntelen viszályáról van szó: „Az egyik - összhangban van az élettel, aktív, 
inkább nyitott a világ felé. A másik - nincs összhangban az élettel, nehezen tud beleilleszkedni, 
bizalmatlan, némiképp zárt."1 Henryk Markiewicz a jungi típusokkal (extravertált, introvertált) 
hozza kapcsolatba Bogumil és Barbara kettősét.2 Mind a hősök megelevenített gondolataiban, mind 
az aforisztikus jellegű szentenciákban többször megfogalmazódik ez a pszichikai különbözőség. A 
regényciklus első kötetében olvashatjuk például: „Mintha Klemens bácsi őrültségi rohama felszította, 
vagy életre keltette volna nyilván vele született, eddig szunnyadó bizalmatlanságát a környező 
valóság iránt, kétessé tette volna a lét biztonságát a világon." (ÉN-I.48.). Barbara tépelődései a 
harmónia igényéből, kereséséből fakadnak; állandóan küzd a káosz érzése ellen. Bizalmatlansága 

'DABROWSKA., Maria, Kuka mysli o „Nocach i dniach". Ateneum 1938., mi a „Pisma 
rozproszone" II. kötete (Krakow 1964) 581. alapján idézzük. 

2 MARKIEWICZ, Henryk, „Noce i dnié' na tle polskiej tradycji powiesciowej. in Pieódziesiqt lat 
twórczobci Marii Dabrowskiej. Warszawa 1963. 37. 
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nem valami eredendő'sötéten látásmód ered,hanem újabb és újabb tapasztalataiból, hogy a kiegyen
súlyozottság állapota mennyire törékeny. Bogumilt nem foglalkoztatják olyan metafizikai kérdések, 
mint Barbarát, az ő attitűdje az elfogadásé: „Úgy vélekedett, hogy vagy nincs az életnek semmiféle 
értéke, vagy ha van, akkor meg lehet találni mindenben, nem kell érte sehova messzire menni." 
(ÉN-I.126.). 

De nemcsak két lélektani típus különbözőségéről és szembenállásáról van szó, hanem két őselv -
a városi és a falusi - vitájáról is. Bogumil annak a kultúrának a megtestesítője, amely a földdel van 
szoros kapcsolatban, időszemlélete az évszakok váltakozásából és a mezei munkák rendjéből adódik. 
Egy helyben kíván maradni, van értelme szemében annak a kifejezésnek, hogy „meggyökerezni"; 
amikor egy Ostrzenski rokon után örökséghez jutnak, természetesen birtokot szeretne vásárolni. 
Barbara viszont a városban, Kaliniecben szeretne házat venni, bensejében soha nem alkuszik meg 
azzal, hogy egy uradalomban, s nem a városban élnek. Állandóan lázad a szokások, munkák által 
megszabott idő uralma ellen: „Arról ábrándozott, hogy ily módon megmenti, kihasítja a nappalból 
és az éjszakából azt a szabad pillanatot, ami nem tartozik a mindennapi robothoz." (ÉN-I.272.). 
Barbarának tehát alapvetően más az időszemlélete, mint a férjének, ő menekülni akar inkább a 
hétköznapok világából. Valami rendkívüli, szokatlan, új felé kívánkozik, nincs megnyugvása a 
megszokott napi tevékenységek között, hosszú éveken keresztül föl-fölmerül álmodozásaiban 
kamaszkori szerelmének Józef Toliboskinak az arca, azé a férfié, aki más nőt vett feleségül. Talál
kozni viszont nem óhajt vele, amikor erre később alkalom adódna, így arra következtethetünk, hogy 
inkább a fölidézhető képmásra volt szükség a mindennapok tagadásához. A házastársak különbsége 
úgy is megfogalmazható, mint hétköznapok és álom, prózaiság és képzelet, valóság és valóságfölötti 
ellentéte. Ez a szembenállás jelentős szerepet kap az értékeknek ebben a két pólus köré rendezendő 
dimenziójában; s tegyük itt hozzá, ez az értékalakzat - valóság és álom szembenállása - sok 
hasonló vonást ölt Babits regényében, amiről később kívánunk szólni. 

Bizonyos értelemben átvihető az „éjjelek" és „nappalok" szembenállással jelképezett ellentét 
társadalmi-nemzeti problémákra is. Magától értetődően a lengyelség számára az 1863-as szabadság
harc leverése után - vagyis történetünk idején - reménytelen, kilátástalan a jövő, éjszaka van tehát 
nemzeti szempontból. Az is természetes a regényből, hogy a függetlenség, Lengyelország elképzelt 
és vágyott fölszabadulása igen erős pozitív értéket jelent szinte kivétel nélkül a hősök számára. Nem 
kis szerepet játszik például Barbara Bogumil melletti döntésében, hogy tudja róla, kamaszfővel 
részt vett a felkelésben. De ebben a vonatkozásban negatív és pozitív érték nemcsak ilyen konstel
lációban jelenik meg. Abban is, hogy müyen módon képzelik el az egyes szereplők Lengyelország 
fölszabadulását; Barbara és Bogumil magatartásában a romantikus rajongás és az építő munka ellen
téte szintén megjelenik. Tovább folytatván a negatív és pozitív pólus köré rendezett szembenálló 
értékek bemutatását, meg kell említeni azt is, hogy a nagyszámú szereplőt is két táborra lehet 
osztani aszerint, hogy erkölcsi szempontból melyik pólushoz áll magatartásuk, életszemléletük 
közelebb. Ez a két tábor - néhány kivételtől eltekintve - határozottan megkülönböztethető, ami 
arra mutat, hogy Dabrowska regényében is továbbél a lengyel epika hagyománya, a didakticizmusé, 
mely egyébként térségünk mindegyik irodalmában rányomta bélyegét fejlődésére még a realizmus 
korszakában is. Joggal írta már a két világháború között Ludwik Fryde, hogy „Az erkölcsi ideál a 
valóság művészi formálásának alapja."3 A regény központi hősei - Bogumü, Barbara és Agnieszka 
- egyértelműen a pozitív oldalra kerülnek. A negatív oldalon levők története egy-egy parabola, 
ezeknek a szereplőknek a sorsa tanulság részint a főhősök számára (amint arról maguk is meg
nyilatkoznak közvetlenül), részint a regény értékrendszerének eleme. Hibáik ugyanis rendszerint 
tagadják azt az eszményt, amely kibontakozik fokozatosan a regény olvasója előtt, mindenekelőtt 
Barbara sorsában. Ezek a szereplők vétenek valamit a mértékletesség, a tolerancia, az áldozatkészség 
ellen, önmagukba zártak, nincs meg bennük a másik ember iránti szolidaritás érzése. Dániel 
Ostrzenskit, Barbara bátyját csak saját világa érdekli, nem tud felesége és fia iránt érzett önző 
szeretetéből kiszabadulni, az ifjú Janusz Ostrzenski szépsége nárcisztikus, Celinának nincsenek céljai, 
Niechcicék fia, Tornász pedig csak az élet fizikai élvezetének kíván élni, minden morális korlát 

3FRYDE, Ludwik, „Noce i dnié". Droga 1935., mi Zdzisíaw LIBERA, Maria Dqbrowska. 
Warszawa 1963. c. tanulmánygyűjteményéből idéztük: 249. 
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nélkül. Élnek, de ez nem több vegetálásnál a regény értékrendjének tükrében; jellemző módon az 
elbeszélő Janusz-sal kapcsolatban többször „élettelen szépséget" emleget. 

Az ő történeteik tükrében látjuk Barbara töprengéseit, hogy miképpen keresi házasságának 
(vagyis a történetnek) kezdetétől az élet magasabb értelmét: „ —Azért, suttogta férje meglepetésére 
a fiatal asszony - , mert nem értem, mi végre folyik, múlik minden, az egész élet. . ." (ÉN-1.51.). 
Ez a kérdés, illetve a létezés értelmének keresése visszatérő probléma Barbara számára, akinek 
fejlődése, „útja" a regény végének szintén fontos összetevője a mű értékrendszerének. A káosz ós 
harmónia az ő tudatában is végbemegy, lázadásai, nyugtalansága, türelmetlensége csökken az évek 
folyamán, csalódásainak egyik alapvető tanulsága, hogy bizonyos időhöz kötött értékek mulandóak; 
a regény végére benne is erősebb lesz az élet elfogadásának gesztusa. Ember és sors viszonyáról 
tehát mintegy két szinten jelenik meg az „Éjjelek és nappalok" értékválasztása. Az egyik szint a 
két hősnek, Bogumilnak és Barbarának viszonya, hiszen alkatilag, mentalitásukat tekintve egymás 
ellentétei, de ugyanakkor kölcsönösen föltételezik is egymást. Cselekedeteik, gondolataik, szavaik 
feleselnek egymással, a teljességet kettejük együttese jelenti, ellentétükön fölüli összetartozásuk a 
harmónia egy magasabb szintje. Egy beszélgetésük alkalmával mondja Barbara: Jgy múlik el 
mindegyikünk élete, eltűnik nyom nélkül. Akár velünk, akár nélkülünk, egyformán gördülnek 
tovább a nappalok és éjszakák. Nem is tudom, minek iparkodik annyira az ember, miért veszi 
annyira szívére sorsát? " (ÉN-II.86.). Jellemző Bogumil válasza: „S hátha van mindenkiben valami 
kis morzsa, ami megmarad, mint az arany, s valamilyen kincset szaporít. Ha sokan tolnak egy 
terhet, egy közülük keveset jelent, de ha mindegyik azt gondolná, hogy nincs rá szükség és félre-
állna, akkor elveszne a világ." (ÉN-1I.86.). A regény első kötetében Barbara kétkedő és kétség
beesett kérdései hallatszanak töprengései során, később elkövetkeznek a lét érzékelésének harmo
nikus pillanatai. „-Miért is lenne baj, hogy meghalunk? Az életből úgyis mindig annyi marad -
merengett Barbara. — Minden elmúlik, és mégis, semmi, de semmi nem változik meg. Az aranyos 
égen egyre csak úsznak a szürke fellegek . . . Ó, mennyire megnyugtat ez a gondolat - sóhajtotta. S 
lelkében olyanforma érzés támadt, mint egy mély fohászkodás: bárcsak végigkísérné ez a gondolat, 
ez a nyugalom egész életén." (ÉN-I.235.). Egyre gyakrabban megformálódik benne az a gondolat: 
maga a tevékeny, munkás élet adja meg az emberi élet méltó célját. Tragikus események, csalódások 
után többször efféle következtetésekhez jut: „Ha az ember megállás nélkül végzi köznapi teendőit, 
nem mélyedhet el ugyanakkor az örök, általános dolgok vizsgálatába. Tehát úgy látszik, nem marad 
hátra más, mint arra törekedni, hogy elhiggye: ennek a köznapi sürgés-forgásnak is van valami örök, 
egyetemes értelme . . . " (ÉN-I.462.). 

Ember és sors viszonyára tehát Barbara történetével is válaszol Dabrowska. A regény végén 
menekül a németek által 1914-ben megtámadott, bombázott Kaliniecből. Ott kell hagynia szülő
városát, ahol évtizedek után sikerült letelepednie. A szenvedések, a pusztulás és kilátástalanság 
körülményei között, ismeretlen jövő felé indulva töprengései a következő gondolatokat hívják 
életre: „S miután minden kétségbeesést kimerítettek, amire az emberi szív képes, e sorok [egy 
Mickiewicz-vers] is akaratlanul és feltartóztathatatlanul az örömhöz vezettek, miképpen az éjjel a 
nappalhoz vezet. S talán minden az örömhöz fog vezetni ezután, az élet szeretetéhez, akármi is 
legyen az élet: lépcsőfok a gondviselés céljai felé vagy futó villanás a semmiség és semmiség között 
— a házi tűzhely boldogsága, széles körű tevékenység diadala vagy egy ilyen út a sötét éjszakában, 
tűzból-vészből az Ismeretlen felé. Barbara lelke úgy felfrissült, ahogy az áhítatos imádság frissíti fel 
az embert, s végül annyira otthonosan érezte magát, mintha ez a zörgő szekér lenne az a rév, mely 
felé egész életén át törekedett." (ÉN-II.666.). Julian Przyboí a regény zárlatát találóan balladához 
hasonlította,4 az utolsó jelenetben az apokaliptikus külvilág képének Barbara asszony belső, meg
talált békéje az ellentéte. Barbara asszony és a fuvaros zsidó, Szymszel beszélgetése pedig a hely
zetet a köznapiság vonásaival ruházza föl. A párbeszéd utolsó mondatai már nem Barbara törté
netének lezárásával függenek össze, hanem nyitottságot sugallnak, a bármennyire bizonytalan, 
kétséges jövő elfogadására utalnak, a regény címe által kisugárzott jelentés értelmében. Érdemes 

4PRZYBOá, Julian, Centrum polszczyzny. in Piqcdziesiqt lat twórczosci Marii Dabrowskiej. 
Warszava 1963. 31. 
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idéznünk teljes egészében a befejező sorokat: „Szymszel megrándult, s homályos körvonalai hirtelen 
kirajzolódtak Barbara előtt. A sötétség szorítása engedett. Kiértek a mezőre. 

- Szymszel, maga látja az utat? 
Szymszel fölocsúdott szendergéséből; kiegyenesedett, köhintett egyet s a lovak közé csapott az 
ostorral. 

- Gyi-aaaa. Ne tessék félni, nagyságos asszony. Ismerik a lovak a járást." (ÉN-II.666.). 
Barbara sorsának története tehát szintén a kiegyenlítődés példája, a kiegyenlítődés mozzanata a 

regény értékrendszerének alapvető eleme. Az egyensúly, a harmónia úgy alakulhat ki ember és sorsa 
között, ha az ember elfogadja sorsát, „éjjelek és nappalok hétköznapi menetét", de nem beletörődő 
passzivitással kiszolgáltatván neki magát, hanem vállalván ezt a sorsot, tevékeny munkával eleget 
téve a kötelességeknek. A tevékeny élet és a rendelt sors vállalásának ez az eszménye kétségtelenül 
rokonítható bizonyos protestáns etikai szemlélettel. Személyében is a kiegyenlítődés jelképe 
Bogumil és Barbara leánya, Agnieszka, hiszen benne apjának és anyjának alkati sajátosságai együtt
vannak, így ír jövendőbeli férjének, Marcinnak Laussanne-ba: „Én azt hiszem, a legmagasabb célok
hoz is el lehet jutni, ha elvégzi az ember a maga dolgát, úgy ahogy kel l . . . [ . . . ] Azt hiszem, a 
legnagyobb ügyek megvalósulása szünet nélkül folyik a világban, mindenben, minden pillanatban." 
(ÉN-II.222.) Ilyen vonatkozásban is fontos szerepe van tehát a regény világképében az etikai 
mozzanatnak: üzenete szerint a sorsot elfogadó élet a kötelességek teljesítésével jár együtt. A 
kiegyenlítődés, az ellentmondások föloldása nemcsak az egyéni sors vonatkozásában jelenik meg a 
regényben. Eszmények és valóság összeegyeztetésének lehetősége a társadalmi és nemzeti sors 
átalakításának problémakörével is szorosan összefügg az „Éjjelek és nappalokban". 

Ahogy Barbara rajongásával szembenáll Bogumil józansága, úgy kerül egymással szembe doktrína 
és élet a lengyel szocialista mozgalom ideológiájában a regényben. Csak azt a vitát idézzük, amelyet 
a Kaliniecbe érkezett agitátor (Marcin) és a lengyel polgárság egyik pozitív képviselője, Ceglarski 
folytat Marcin a forradalmi átalakulás híve, Ceglarski a békés átmeneté. Marcin gondolatmenete itt 
abból indul ki, hogy gyökeres változásokra van szükség, és mindenáron úgy kell cselekedni, hogy e 
változásokat mind közelebb hozzuk: „De ha az egyedüli jó cél, mely a nemzet életének alapfel
tétele, nem érhető el humánus eszközökkel, meg kell ragadni minden eszközt, mely e célhoz vezet." 
(ÉN-II. 137.) Vitapartnere arra a veszélyre figyelmeztet, hogy minden eszméből fanatizmus lehet, 
amire így válaszol: „Látom az eszme fanatikus követésének összes tragikus következményét... 
mégis erre van az emberiség ítélve. Csak így viheti előbbre a maga ügyeit." (ÉN—11.138.). Ceglarski 
ellenérveiben arra hivatkozik, hogy a determinizmus nem a dolgok passzív elfogadását jelenti: „Nem 
azért ismertük meg a társadalmi osztályok jelentőségét — amit Marxnak köszönhetünk —, hogy 
fatalisztikusan kiszolgáltassuk magunkat ennek a ténynek." (ÉN—11.139.) Az ő javaslata a szövet
kezeti mozgalom; az osztályharc békés formája, a társadalom szerves fejlődésének lehetősége mellett 
érvel. A regény értékrendszerét valamennyire is ismerve kétségtelennek látszik, hogy Ceglarski érvei 
illenek az „éjjelek és nappalok" által kifejezett jelentéshez. És itt meg kell említenünk az írónő 
szellemi fejlődésének egy fontos mozzanatát, nevezetesen Edward Abramowski lengyel szociológus 
és politikus (1868-1918) műveinek hatását szemléletének kialakulására. Ez a szocialista lengyel 
gondolkodó a kooperatizmus elméletét dolgozta ki, Qabrowska maga is támogatta publicisztikájával 
az első vüágháború előtt a szövetkezeti mozgalmat. Az írónő 1925-ben önálló könyv formájában 
kiadott tanulmányt is szentelt Abramowski munkásságának (Zycie i dzieio Edwarda Abra-
mowskiego). 

Doktrína és élet kapcsolatának dilemmái folytatódnak Marcin élettörténetében, mintha újra és 
újra visszatérnének a kalinieci vita pro és kontra érvei. Kezdettől fogva érzi az ellentmondást, hiszen 
mielőtt kalinieci szerepléseire indul, a munkások és a város szocialistákkal rokonszenvező közép
osztályi köreibe, a következőképpen töpreng: „Különös és szörnyű tulajdonsága az eszmének -
gondolta - , hogy ugyanakkor, mikor az emberek számára rendeltetett, csak úgy valósulhat meg, 
hogy semmibe veszi az embert. Tudta, hogy így van, mégsem bírt lemondani arról, hogy általános 
feladatait lehetőség szerint összeegyeztesse az egyes emberek élő szeretetével." (ÉN-II. 126.) 
Később az a meggyőződés alakul ki benne, föl kell oldani az ellentmondást, s doktrína és élet közül 
az életet választja, a Svájcban tanuló szocialista lengyel diákok gyűlésén már így fogalmaz: „De 
semmiféle eszmét nem akarunk merev doktrínának tekinteni, mert az lehetetlenné tenné, hogy az 
élet konkrét feladatait teljesíthessük. Az nem eszme lenne, hanem zsarnokság!" (ÉN-II.235.) 
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Agnieszka es Marcin kettőse is a kiegyenlítődést példázza, a fiú lendületét, lázas tenniakarását és 
habozásait kiegészíti a lány erős valóságérzéke, apjától örökölt mentalitása. Doktrína és élet szem
benállásában Agnieszka következetesen az utóbbi pártját fogja, egyetlen valóságnak az élet, az 
ember valóságát ismeri el. A regény értékrendjében káosz és harmónia magasabb szinten megva
lósuló egysége csakis az egyes, konkrét ember vonatkozásában, az ő távlatából értelmes. Ahogy 
képzelt párbeszédében Agnieszka összefoglalja: „Te azt hiszed, az ember csak arra való, hogy a 
tömeg alkatrészeként gépiesen szolgálja a társadalom céljait? Én pedig mondom neked, hogy csak 
egy cél van: az ember, a reális, élő ember.. . Az ember a forrása... mértéke mindennek... Nem 
önmagában, hanem azért, mert csak az élő emberben keletkeznek nemzeti, társadalmi... vallásos 
jelenségek . . . mindaz, ami az ember fölé nyúl." (ÉN-II.584-585.) 

Következő kérdésünk, amellyel a lengyel és a magyar regény értékrendjének párhuzamaihoz 
jutunk el, az „Éjjelek és nappalok" családtörténetének jelentésére vonatkozik. Milyen értékeket 
jelenít meg az egymást követő nemzedékek sorsa? Milyen jelentést tulajdonítunk az egyes nem
zedékek közötti kapcsolatnak? Dabrowska regényének három nemzedéke közül az első viszonylag 
csekély szerepet játszik. Ez az a nemzedék, Barbara és Bogumil szülei, amelyik felnőtt volt az 
1863-as fölkelés idején. Fizikailag is csak a regényciklus elején vannak jelen képviselői, de többen 
közülük még a történet kezdete előtt meghaltak már, Barbara édesapját villám sújtotta, Bogumilé 
pedig a fölkelés után szibériai száműzetésben halt meg. A nagyszülők nemzedékéből a történet 
idején a két nagymamával és Bogumil nagybátyjával, a meghibbant Klemens bácsival találkozunk. 
Tulajdonképpen már ennek a nemzedéknek az életében megkezdődött mindkét családban a korábbi 
társadalmi és anyagi pozíciók elvesztése. Barbara és Bogumil házasságának idején már csak a nemesi 
cím maradt meg az Ostrzenski és a Niechcic családban, s mindketten olyan ifjú- és gyermekkorra 
tekinthettek vissza, melyikben sok volt a nélkülözés és szenvedés. Arról a társadalmi rétegről van 
tehát szó, amelyet helyzete sok tekintetben a magyarországi dzsentriével rokonit, azzal az alapvető 
különbséggel, hogy nem lévén ekkor Lengyelország, a birtok nélkül maradt lengyel nemeseknek nem 
nyílott hivatali pálya. Bogumil és Barbara törekvésének célja nem ellenkezik a regényben az előző 
nemzedék céljaival, ök is szeretnék megszilárdítani anyagi helyzetüket, és visszakerülni abba a 
szférába, melyhez kultúrájuk, mentalitásuk és értékrendszerük alapján magukat sorolják, a birtokos 
nemesek közé. A Niechcic család története egyúttal anyagi gyarapodásuké is, hiszen a szegényes 
krepai uradalomból, majd Serbinówból a regény végére oda jutnak, hogy saját birtokot vásárol
hatnak. De amikor visszakerültek ebbe a világba, s mint egyenjogú birtokos társak mehetnek el 
Niechcicek a regény végén a vidék földesúri családjainak összejövetelére. Bogumil és Barbara is úgy 
érzi, ez mégsem az ő közegük. Ök már mások lettek, nem tudnak azonosulni ezzel a társasággal. 
Amikor az egyik hölgy valamivel kapcsolatban csőcseléket emleget, Barbara döbbenten és felhá
borodottan regisztrálja magában: „Hiszen ezek mammutok, vízözön előtti mammutok(...) Szá
mukra az egész rajtuk kívül álló világ csőcselék, vagy legföljebb érdekes vagy ingerlő látványosság." 
(ÉN—11:554.) Az a Barbara gondolja ezt, aki a regény első kötetében sértődötten vágja oda férjé
hez: „Ti mindnyájan elparlagiasodtatok, elparasztosodtatok (. . .) Egyikőtökben sincs semmi ideg, 
semmi érzés. Az egész fajtátok ilyen." (ÉN-I.230.) Barbarának alapvetően megváltozott a történet 
végére a szemlélete (emlékezzünk a regény már idézett zárlatára), meggyengült benne a bírás, 
birtoklás vágya. 

Regényét kommentáló írásában5 maga Dabrowska a birtoklási vágy átalakulásában, szubli-
málódási folyamatának különböző változatokban megelevenített - és a Niechcic családra különösen 
jellemző - módjaiban érzi értékrendszerének fontos összetevőjét megjelenni. A föntebb bemutatott 
kiegyenlítődés egyik változatáról van szó, a bírástól a létezésig vezető út a magasabb harmónia felé 
mutat. A családtörténetnek ez a „dekadens" vonása így az „Éjjelek és nappalokban" pozitív 
értékhez kapcsolódik. A harmadik nemzedék képviselője ennek a folyamatnak a kiteljesítője, 
Agnieszka tudatosan vállalja a kiszakadást az otthoni közegből, az értelmiségi létet, tulajdonképpen 
következményeképpen szülei történetének. Más életformában, azonban nem gyökeresen tagadva az 
előző nemzedék minden eszményét, hiszen a volt nemesi osztály örökségének olyan pozitív össze-

5 DABROWSKA, Maria, Kilka mysli o „Nocach i dniach" in Pisma rozproszone. II. Krakow 
1964. 589-591. 
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tevó'it, mint a nemzeti függetlenségért vívott harc vagy az alsóbb társadalmi rétegek fölemelésének 
programja, korszerűbb módon - maga is vállalja, valóra váltásukért tevékenykedik. Az „Éjjelek és 
nappalok" családtörténete állítja a folytonosság lehetőségét, az átalakuláson, változáson keresztül. 

Babits regényének a címe tulajdonképpen egy ítéletet tartalmaz, mégpedig rendkívül határozott 
nyomatékkal kimondott ítéletet. A „Halálfiai" cím nyelvtanilag fölfogható egy csonka mondatnak 
is, amely csupán egy állítmányból áll. Valakikről azt állítja, hogy a Halál fiai. Maga a kifejezés 
főként népmesékben fordul elő, rendszerint fenyegetésben, ha valakire azt mondják, a Halál fia 
vagy, annyit jelent, hogy azonnal meg kell halnia, mindjárt megölik.6 Ha az „Éjjelek és nappalok" 
káosz és harmónia kölcsönös föltételezettségét közvetíti értékrendszerének centrumával, Babits 
regénye az elkerülhetetlen pusztulást, a halálraítéltséget: első.látszatra alapvető a különbség, mintha 
nem is volna párhuzam a két mű világképe között. Pedig az értékek közvetítésének eltérő módja 
sem lehet közömbös a két mű jelentésrétegének megítélése, a párhuzamok keresése szempontjából. 
Esetünkben az nevezetesen, hogy Babitsnál az elbeszélő mindvégig következetesen fönntartott 
ironikus távolságból szemléli az eseményeket, s ez más távlatba helyezi a „Halálfiai" világképét. 
Visszatérve a cím értelmezéséhez, kézenfekvő, hogy a mű számos elemzőjéhez hasonlóan azokból a 
mondatokból indulunk ki, ahol ez a kifejezés előfordul. A leggyakrabban természetesen Imrus 
kitörését szokták idézni, amikor a karácsonyi családi ebéd közben mond ítéletet: „Halálfiai vagytok 
mindannyian: ha nem is sejtitek! A falra már föl van rajzolva a Mene Tekel Fáresz!" (H.501.) Ez a 
hely ugyanis a regény szerkezetének egyik fontos csomópontja, akkor már az olvasó tudatában van 
a családi történet eseményeinek. 

A halál érzékelése, a pusztulás képei azonban végighúzódnak a regényen, mind az elbeszélő 
megjegyzéseiben, mind egyik-másik szereplő megelevenített gondolataiban (elsősorban Nelliében és 
Imruséban). A regény első jelenete, a szüret, halállal végződik, Rácz Józsi holtan fordult le a 
székről. „A mű olyan tragédiával kezdődik, mely a cselekmény logikai előfeltétele, társadalmi 
emblémája s üzenetének hangulatkeltő szimbóluma" - állapítja meg Rába György.1 És az utolsó 
jelenet is kapcsolatban van a halállal, Az Epilog utolsó eseménye Nelli temetése, és a hazafelé tartó 
Döme bácsi és Cenci néni „a Halálra gondoltak, mely ittfeledte őket, ebben az ingó, rozoga kocsi
ban" (H.695.) - ez a regény befejező mondata. Nelli és Imrus, a két legérzékenyebb idegzetű hős, 
szinte érzékszerveivel tapasztalja a pusztulást. Jellemző módon mutatja be ezt az elbeszélő: 
„.. . meg kell vallani, hogy amikor Imrus halottszagot érzett maga körül, ez a halottszag bizonyos 
részben apjából is áradt." (H.309.) Egyszerű megállapítani, hogy kikre vonatkozik a „halálfiai" 
megnevezés. Az emlékezetes karácsonyi ebéden a nagycsalád, a Família tagjai Imrus szavainak a 
címzettjei, de nem csak ők szorosan véve, hiszen fajtája halálra ítéltségéról beszél, ami már szélesebb 
kört jelent, szűkebb közegét, társadalmi rétegét. Ebben az értelemben érzékeli környezetének pusz
tulását Nelli, amikor hazamegy Gádorosra Cenci nénihez Gyulától: „ . . . halálérzés volt ez; nem a 
halálraítéltség érzése, hanem a halottságé; de nem is csak hogy ő maga halott: halottak voltak mind, 
mind, Sóton, Gádoroson s most egyszerre kísértetiesen látta, hogy Gyula is halott, olyan halott, aki 
nem nyugszik bele a halálba, amelyben pedig nyugodni és csöndesen maradni illenék." (H.267.). 

Az egyetlen személy, akire mintha kevésbé vonatkozna a „halálfiai" kifejezés, az Cenci néni, 
akinek a regényben gyakran idézett szavajárása, hogy „Nem halok meg, adósságom van", öróla 
állapítja meg egy helyt az elbeszélő: „Cenci nem búsult és nem csodálkozott semmin: más dolga 
volt Maga az élet volt ő, mindent megértve s túlmenve mindenen: kegyetlen és cél nélkül is 
tudatos." (H.225.) A regény minden értékelője egyet ért abban, hogy a pusztulással egyedül dacoló 
Cenci néni alakja mitologikus szimbólummá növekszik, ő a „Família nemtője", aki paraszti munka
szeretettel és szívóssággal küzd a föltartóztathatatlan bomlás erői ellen. Kétségtelenül kulcshelyet 
foglal el alakja a „Halálfiai" értékszerkezetében, szinte fölé magasodik családja tehetetlen, ivásba, 
illúziókba menekülő, életidegen tagjai fölé, s az is bizonyos, hogy elsősorban ő a megtestesítője a 
pozitív értékeknek. Mindazonáltal ő sem fordíthatja meg a nemzetség történelmi sorsát, s túlzásnak 
érezzük azoknak az elemzőknek az érveit, akik benne az élet oldalának a halálával egyenlő súlyú 
pólusát látják; ugyanis Cenci néni maga is tudja, csak lassíthat egy folyamatot, megállítani nem 

6 Vö. O. NAGY Gábor, Magyar szólások és közmondások. Bp. 1966. 262. 
7 RÁBA György, Babits Mihály. Bp. 1983. 233. 
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tudja, s teljesítménye addig van garantálva, ameddig személyesen tartja kézben a dolgokat: „Cenci 
nem vált meg egy falat földtől sem, ami az övé volt A gyerekei majd elprédálhatják: de ameddig ő 
él, neki terem!" (H.6.). 

A biológiai determinizmus, a dekadencia hasonló módon jelenik meg a lengyel és a magyar 
család történetében. A vagyoni lehetőségekből, pozíciókból egyíe jobban kihulló középnemesi 
családok „fajtájukat" pusztulni érzik Dabrowska és Babits regényében is. Barbara asszony egy 
alkalommal így töpreng: „Az egész családunk elkülöncösödik, s talán ez általános lengyel betegség: 
elsatnyulunk mindnyájan, kutyát sem ér az egész életünk, nem lesz ebból semmi - hozta meg 
szigorúan az ítéletet.. ." (ÉN-I.570.). A „Halálfiai" elbeszélője a következőképpen közli az 
olvasóval látleletét: „A Rácz-család élete évszázadokon át finomította a magyar lélek szenvedő 
izzását, lelkeket élt át, idegen szellőket, mesterek voltak rég, íródeákok,papok, egy műpártoló 
kanonok, egy muzsikus gavallér, egy sértett, dacoló úr, dekadens latin költők olvasója: míg mindez 
a lélek kiégett, leizzott, honfibánat alakjában az apáknál, tompa és már vak tűz; s így szállt át 
Nellire valami csöndes és lappangó láng, mely csak a sötét szobában villog föl." (H.226-227.) 
Babits regényében nemcsak a családtörténet íve görbül lefelé, Imrus a lengyel Agnieszkához képest 
sokkal élesebben áll szembe az előző két nemzedék képviselőivel, nemcsak azzal, hogy „halál
fiainak" nevezi famíliája tagjait, s szüleiétől alapvetően eltérő életformát keres (hiszen Agnieszka is 
értelmiségi lesz), hanem szinte teljes egészében érvénytelennek tartja az előző nemzedékek tapasz
talatait, magát egészen másnak érzi, mint „fajtáját": „A természettel társalogni talán valami kon-
zseniális butaság kell, ami még az én apáimban megvolt" - gondolja (H.639.). A magyar regényben 
a nemzedékek közötti viszonyban majdnem kizárólag a diszkontinuitás a jellemző. így mondhatja el 
ítéletét a művészi pályán kiutat kereső Imrus, a harmadik nemzedék képviselője saját közegéről; a 
karácsonyi ebéd említett alkalmánál: „Meg van ez a levegő mérgezve!... Minden gyökeresen 
romlott! Minden meg van mérgezve és meg fog halni, meg fog így halni! Nem lehet ezt a levegőt 
kibírni!" (H.499.). 

A kontinuitás tagadása Babits regényében nemcsak a család és vele együtt a társadalmi réteg 
történetének megszakítottságát jelenti, hanem egy tragédiával zárult, mégpedig visszafordíthatatlanul 
befejeződött történelmi korszakot is; és a nemesi család bukása, lecsúszása egyszersmind nemzeti 
értékvesztéssel is járt. Imrus a sóti egyetemisták mulatását nézve gondolja: „.. .ez otthonának 
melegsége volt, a kövér trágyás talaj melegsége, mely jól esik a dekadens virágnak is. S ha ugar is, ha 
rohadás és burjánok anyja: e rohadás nemes, e burjánok dúsabbak, mint máshol; s így züllik a 
magyar, mint aki kincseket dobál az ablakon." (H.626.) Egészen világosan utal a regény epüógu-
sában a közeledő katasztrófára az elbeszélő, miközben kétségeinek is kifejezést ad, hogy a tör
ténelmi következmények nem fognak-e megsemmisíteni fontos tartalmakat is: „A halálfiai is élnek: 
noha alig érzik életük parazsát, a sűrű hamu alat t . . . (Micsoda vihar fog majd ráfúni erre a 
hamura? S mikor szétfújja a hamut, nem hordja-e szerte, nem oltja-e el a pislogó, drága parazsat 
is?)" (H.668.). 

A három egymás után következő nemzedék története nemcsak egy társadalmi réteg lecsúszását, 
távlatvesztését jelenti, hanem a tragikus kifejlet felé haladó nemzeti sorsot is. A családtörténet 
szakaszai megfelelnek a nemzeti történelem folyamatának, az első, a második és a harmadik gene
ráció sorsa összefüggésbe hozható a múlt század második felének magyar történelmi periódusaival, 
jellegzetes képviselőik, életük története sűrített jelképe a korszak negatív irányú változásainak. 
Döme bácsi a „nagy idők" (1848) tanúja, a klasszikus magyar liberalizmus eszméinek, a nemzeti 
függetlenség gondolatának képviselője; az évek múlásával egyre kevésbé érti meg a kiegyezés utáni 
kort, a magyarországi kapitalizmus világát. A következő nemzedékből Miska és Hintáss Gyula 
egymást kiegészítő és tagadó kettőse jelenti részint a Tisza Kálmán-i kor optimista haladás hitét, a 
pozitivizmus racionalista bizalmát a világgal szemben, részint pedig a rációval szemben lázadó 
fantáziát, a dolgos hétköznapokat szürkének tartó felfogást, az ábrándokba való menekülést A 
második nemzedék tagjainak életük közepén kell megtapasztalniuk a távlatok eltűnését, Miska és 
Gyula gyökeresen különböző alkata az útvesztés két egymástól szögesen eltérő lehetőségét jelenti, 
sorsuk egyben hasonlít csupán, a tragikus kifejletben. Az elbeszélő a zárójellel elkülönített szerzői 
kommentárban a következő módon jellemzi azt a kort, amikor eltűntek a célok, a perspektívák: 
„.... az Állam működött, mint egy óriás gép: de az emberek ellankadtak. Kerekek voltak, gondol
kodás nélkül; mi szükség volt arra? (...) A kerekeknek jó volt Miska bölcsessége; akik pedig nem 
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tartoztak a hivatalos kerekekhez, Gyulák módjára kissé céltalanul szaladgáltak, mint az üstökösök a 
naprendszerben... Ész és ábrándok feleslegesek voltak ebben az országban, s így visszafejló'dtek, 
vagy különös, parazita képzó'dményekké virágoztak ki, mint a Gyula esze s az Erzsi ábránd
ja . . . " (H.60.). 

Egyértelmű tehát, hogy az Itiő ebben a korszakban értékeket pusztít, a történelmi folyamatnak 
az iránya mind a nemzetség, mind a nemzet szempontjából negatív. A nemzedékek sorsában kétszer 
is bekövetkezik értékcsökkenéssel járó korszakváltás, egy hosszabb folyamatnak két egymást követó' 
szakaszáról van szó. A második nemzedék saját jelenidejét törpe kornak érzékeli az első nemze
dékéhez képest: „Szélcsend kora volt a z . . . Régi szavak szellője kifáradt s a húrok tikkadtak. A 
nagy idő elmúlt." (H.80.) Imrusnak, a harmadik nemzedék képviselőjének is meg kell tapasztalnia, 
hogy az apja világából hozott eszmék és magatartásformák nem érvényesek már. Az egyetemre 
utazó fiatalember gondolatait így közvetíti az elbeszélő: „ . . . megérezte, hogy az Életben, ahová 
utazik, idegenek az emberek egymáshoz, idegenek és magárahagyatottak s nincs úri bizalom, 
konvenciós illedelem vagy kötelező lovagiasság, ami köztük híd lenne. Miska fia megérezte, hogy 
nem a Miska világában fog élni és sokkal félénkebben érkezett Pestre, mint ahogy elindult" 
(H.419.) Az ifjú nemzedék számára egyre kevesebb kapcsolata lesz a valósággal elődeik törekvé-
seinek-vágyainak, mindennapok és eszmények végtelen távolságra vannak egymástól, mintha minden 
perspektíva elveszett volna, gondolat és cselekvés semmiképpen nem volna összekapcsolható. Az 
egyetemista Sátordy Imre útkereséseit, dilemmáit így kommentálja az elbeszélő: „ök a márciusi 
ifjak tettrevágyó utódai voltak, s talán sohasem volt oly szükség a tettre, mint az ő korukban: de 
hát micsoda tettről lehetett itt szó? Brutus ölt és Petőfi szavalt: de mi mindent kellett volna itt 
megölni, és hány fülbe szavalni! ám hogyan? A levegőt kellett volna megölni, s a láthatatlanoknak 
szavalni! (...) Mily kevés volt itt, verseket írni az asztalfiók számára, önképzőkörszerű furcsa kis 
társaságokat alapítani, egymás között vitázni a szocializmusról s legfeljebb még eljárni együtt a 
népgyűlésekre, megrészegedni a vörös lobogóktól"! (H.437-438.) És lázas keresésében, tenniaka-
rásában ez a nemzedék sem érzékeli a valóságot, mintha az új szellemi izgalmaknak, divatos esz
méknek kevés közük volna ahhoz, ami Magyarországon a felszín alatt készült, az ország tragédiája. 
„Magyarország kiábrándulva legdédelgetettebb álmaiból, közömbösen ment már sorsa felé; s az ifjak, 
nem érezve honfi-célt, vakon lihegtek világ-élményért." (H.518.) - mondja ki ítéletét a regény 
narrátora. 

A „Halálfiai" értelmezőit magától értetődően megkísérti a cím, hogy a regény jelentésében a 
pusztulás, a bomlás és a kikerülhetetlen tragédia mozzanatait keressék, illetőleg, hogy igazolását 
keressék a műben a halálnak, a pusztulásnak ellentmondó értékeknek. Nézetük szerint az elemzésnél 
nem elsősorban élet és halál tengelyéből kell kiindulni, hanem a valóság problémájából. Ezt érezzük 
a regény értékrendszere központi magjának, hogy ugyanis, miért halálfiai a halálfiai Azért, mert 
hamis valóságokban keresik önmaguk lehetőségeit: illúziókban, ábrándokban. Menekülnek az igazi 
élettől, passzívak sorsukkal szemben, nem tudnak és nem kívánnak változtatni rajta, tulajdonképpen 
azt sem tudják, mi a látszat, és mi a valóság. A regény különböző rétegeiben kerül szembe ábránd 
és valóság, mintha az író héjanként bontaná le az általa bemutatott világban a legkülönbözőbb 
természetű illúziókat. Valóság és álom oppozíciója jelenik meg Miska és Hintáss Gyula eltérő világ
érzékelésében, alkatában. Miska megfontolt, igazságérzéke kikezdhetetlen, kissé földhözragadt, 
hétköznapi ember, Hintáss számára a változatos, a rendkívüli az elsődleges érték, az új és nem a 
megszokott, a korlátlan szabadság. Valóság és álom szembeállítása megjelenik az egyik fejezetcímben 
is. „Élet és irodalom." A regény egyik legfontosabb kérdése: küzdelem a valóságé/?. Nem arról van 
szó ugyanis szerintünk, hogy Babits a nem reális magyar valósággal, mint írói nyersanyaggal küzdött 
(Kolozsvári Grandpierre Emil és Sőtér István elemzésének fontos következtetése), hanem arról, hogy 
újabb és újabb szintjeit leplezte le az illúzióknak. Döme bácsi negyvennyolcas, óliberális ábrándjaitól 
kezdve Miska pragmatikus pozitivizmusán át Imrus irodalomban megvalósíthatónak vélt realitás
pótlékáig. Hamis útként lepleződik le a Tisza Kálmán-i éra „állami haladása", a kisvárosi sivárságba 
való beletörődés, az onnan való menekülés ábrándos formája (elsősorban Gyula alakján keresztül). 

Minden szereplő sodortatja magát, képtelen a döntésre, passzív, éppen azért, mert nem tudja 
pontosan, mi a valóság. „Hazug volt-e Gyula vagy őszinte? azt ő maga is nehezen tudta volna! 
Hazugabb és őszintébb is mint más: több fátyollal, s szemérmetlenebb vetkeződéssel!" (H.556.) -
olvassuk az elbeszélő kommentárját. Hintáss felesége, Erzsi éppúgy nem tudja megragadni a való-
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ságot; „s különben is minden, amit írni tudott volna, frázisnak tűnt föl előtte: a valóság leírhatatlan 
volt". (H58.), mint Nelli, aki Velencében szinte nem is érzékeli, álmodik-e, vagy igaz, ami vele 
történik. Abban tökéletesen egyetérthetünk Kolozsvári Grandpierre Emillel, hogy „ . . . a szereplők 
sem látnak tisztán önmagukban, sem kicsiny, sem nagy dolgokban, életérzésüknek leglényegesebb 
vonása éppen ez a belső homály és bizonytalanság".8 De nem a nyersanyag lázad föl itt szerintünk 
az írói szándék ellen, vagy az ábrázolni kívánt magyar világ irreális, ahogy Sőtér István véli („Ebben 
a világban semmi sem reális, a Halálfiai világát a realitás hiánya jellemzi Az író itt akkor mutat fel 
realista teljesítményt, ha a realitás hiányát érzékelteti. A magyar társadalom történelmi tragédiája, 
hogy sohasem volt valóságos, hanem csak ábrándos még a legjobb pillanataiban is."),9 hiszen más 
kérdés az, hogy valami létezik-e, illetőleg, hogy megismerhető-e. Nézetünk szerint a Halálfiaiban az 
író számára kérdéses lett az addigi valóságfelfogás számos mozzanata, az a megszokás, amely a 
magyar prózában érvényes volt, az a klasszikus realista normáknak megfelelő felfogás, amelynek 
értelmében író és olvasó ugyanazt értette valóságon. Más szóval a magyar írók adottnak és meg-
ismerhetőnek tekintették ezt a valóságot, Babits számára ez a megszokás lesz részben érvénytelen, 
eljut oda, ahová századunk számos konvenciómegújító írója eljutott, újrafogalmazandónak tartja a 
kérdést, mi is a valóság, miképpen lehet megismerni Igyekszik végére járni, már-már az „objektív" 
valóságot szemlélő szubjektumot is vizsgálatába vonja, az irodalom területén próbálkozó egyetemista 
hőséről állapítja meg például az elbeszélő: „Imrusnak már regény és látvány volt az egész világ: a 
saját szomja lévén az egyetlen valóság." (H. 543.) Itt azonban megáll mintegy a határvonalon innen 
nem lép tovább, ő is - realista elődeihöz hasonlóan - elválasztja egymástól a tárgyi valóságot és a 
szubjektum valóságát. Szereplői számára gyakran nem egyértelmű álom és ébrenlét különbözősége, 
hol van ábránd és való határa; a regény értékvilágában azonban érzékelhetően elkülönül a két szféra. 
Mint ahogy már utaltunk rá, felfoghatjuk a művet egy vizsgálatnak is, amely sorra leplezi le a 
valóságként megmutatkozó illúziókat. Kiderül, hogy nem igazi valóság a hagyományos családi élet, a 
kiüresedett klasszikus liberalizmus eszmekör, a szerelem, a kisvárosi világ, a modernizálódó főváros, 
az irodalom. Maga az elbeszélő azonban feltételezi, hogy létezik tulajdonképpen valóság, hogy élet 
és ábránd megkülönböztethető. A „Halálfiai" épp az illúziók, a téveszmék és ábrándok szétfosz-
latásával kívánja letenni voksát az élet, az igazi valóság, a lehetséges harmónia mellett. Ezt jelképezi 
természetesen - mint a harmónia ősállapota - Cenci alakja, és ez a mű üzenete Imrus sorsán 
keresztül is, aki Erdőváron - immár Imreként aposztrofálva az elbeszélő által - túljutva az ábránd-
kergetés és lázadás korán, így fogalmazza meg magának követendő céljait: „Valamilyen harmónia az 
emberi élet ideálja is, erkölcs és okosság, illem és bestia, ösztönök és tudás, álmok és lehetőség, 
értelmetlen tradíciók és racionális eszmék egymásrahatásában." (H.677.). 

Nyilvánvalónak látszik, hogy a magyar és a lengyel regény értékrendszerében párhuzamos 
mozzanat a káosz és harmónia ellentéte, illetőleg a bomlás és pusztulás folyamatán túli, más 
dimenzióban megvalósítható harmónia lehetősége. Dabrowskánál az „Éjjelek és nappalok" úgy
szólván minden rétege szervesen szolgálja az élet, a lét elfogadásának erősödő magatartását, az írónő 
következetesen megvalósítja a realista poétikának azt a célkitűzését, hogy az általa teremtett világ a 
valóság illúzióját keltse az olvasóban. Babits számára viszont kérdéses ennek a közlésmódnak az 
érvényessége, az elbeszélő ironikus magatartása, valóságfelfogása némiképp ellentétben áll a tár-
gyiasságnak azon normáival, amelyeket a széles társadalmi panorámát, hosszabb időbeli folyamatot 
ábrázolni kívánó írónak kell szem előtt tartania.1 ° 

"KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emü, Küzdelem az epikával (Széljegyzetek a „Halálfiairól"). 
Magyar Csillag 1943. I. 581-590., és Utazások a valóság körül. Bp. 1969. i.h. 105. 

9SÖTÉR István, Babits Mihály, a regényíró. Új írás 1983. 11. sz. 41. 
1 °Dolgozatunkban a két regényből BABITS Mihály, Halálfiai (Atheneum Irodalmi és Nyomdai 

Rt, Budapest 1927. I. kiadás) és Maria DABROWSKA, Éjjelek és nappalok (KERÉNYI Grácia 
fordítása, Európa Könyvkiadó, Bp. 1958.1.) alapján idéztünk. 
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