
Babits Mihály korrajzregényei avagy küzdelmek az epikával 

Babits Mihály valamennyi regénye az irodalmi konvenció provokálása, de 
nemcsak műfaji határsértés, hanem területhódítás is, nyújtózkodás az ismeretlen 
regényforma felé. S éppen e rejtett műfaji forradalom kettős indítéka nehezíti meg 
az olvasó ítélkezését a Babits-regények utókorában. Mert a maga korának regény
képzetéhez hozzámérheti a hajdani szabálytalanságokat, s igazolhatja vagy elvet
heti a műfaji konvenció lerombolását vagy a formateremtő kísérleteket. De ho
gyan vélekedjék, ha felszabadult műfaji igénye már kielégül, miközben a múltból 
szemügyre vett műegész mégis elégedetlenséget hagy benne maga után. Hiszen 
a gondolkodó olvasó magával szemben is gyanúval van tele, mert tudja, hogy 
szempontjai önmagukban lehetnek érvényesek, de az abszolút megközelítés illú
zióját is felkelthetik. A gondolkodó olvasó örömmel fedezheti fel a múltban a 
maga felszabadult és korszerű regényképzetét, de öröme nem homályosíthatja el 
tisztánlátását: tudnia kell, hogy a szabad műfaji törvény érvényesülése is csak 
akkor perdöntő, ha beépül a műegész önérvényesítésébe. Mindezt nemcsak az 
utókor veti föl: Ignotus már a Tímár Virgil fia vitájában afélig-regények sokaságával 
jellemzi azt az irodalmi környezetet, amelyben a Babits-regények megszülettek.1 

Ismeretes, hogy az irodalmi indiszkréció vitája akkor félrevitte az autentikus ítél
kezést, mert a valódi gond, amelyet sejtetett, nem a jogi probléma megoldása volt, 
hanem a korrajzregények és a kulcsregények esztétikai minősítése. A tiszta re
gényképletekhez mérve persze ezek a század eleji kísérletek mellőzhetők volná
nak, mert izgalmasabb és érvényesebb bennük a korrajz és az élet, mint a fikció, 
és átminősítésük nem a regényi igazság kiterjesztése rájuk, hanem regényesítés. 
Korrajzaikban és kulcsregényi alakjaiknak történeteiben azonban a modernizáló
dó magyar élet lávája forrong, s egy új regényforma keresi benne magát, amely 
inkább vállalja a dokumentumok helyi értékeit, mint a regényesítés külsődleges 
és reménytelen hódolatát a belső és külső párbeszédet folytató műfaj törvények 
előtt. 

Az első regénytörténeti provokációt Babits Mihály A gólyakalifában (1913) hajtja 
végre, ebben azonban - bár még a naturalista korrajznak is nagy teret ad - a 
kohéziós erőt az a fő szerep szolgáltatja, amelyet a konvencionális háttérábrázo
lásból előlépő lélektan kap. Babits Mihály 1923-ban befejezett második epikai mű
ve, a Kártyavár azonban már olyan alakzat, amelyben leplezetlenül a korrajz keresi 
poétikai formáját. Ez már születése pillanatában magában hordozta zaklatott utó
korát. Szerzője 1916-ban a 23. fejezetnél tartott, amikor a folytatásokat közlő Nyu
gatban a következő mentegetőző iratot tette közzé: „A jelen regény szerzője be
vallja, hogy művét elsősorban lírai motívumoktól indíttatva kezdte meg. Azon 
borzasztó valóság közepette, amelyet ma élünk, egy nagy mesébe menekülni: egy 
óriási építménybe... Azonban különböző, egészen váratlan dolgok történtek, me
lyek őt úgy is, mint embert, igen közelről érintették, melyek elől lehetetlen volt 
elzárkóznia, s melyek hangulatát szükségképpen erősen befolyásolták... Ma, ami
kor annyi szenvedés és igazságtalanság van a világon, kétszeresen méltatlan do
log lenne e csekélységen az olvasó előtt siránkozni: csak futólag óhajtja jelezni az 
író, hogy azok őt úgy hazafiúi önérzetében, mint írói és kisebb emberi hiúságaiban 
mélyen sértették és hangulatának állandóságát fájdalmasan megbontották... Csak 
miután a zaklatások minden, életének rendjét és jövőjét mélyen érintő következ-

1 IGNOTUS, Teremtő indiskrétió, Nyugat, 1927,1, 303-307. 
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menyeikkel együtt lefolytak, érezte mindinkább, hogy hangulatának - műve által 
megkívánt - teljes koncentrációjára nem számíthat többé, s félő, hogy ennek jelei 
magán a művön is észlelhetők lesznek... Bizony lírikus vagyok, érzékeny és gyen
ge. A mesélő elhallgat egy kicsit: bántották és várni kell, míg letörli könnyeit."2 

A Kártyavár közlése tehát az 1916. február 1-jei folytatás után megszakad, s 
befejezve majd csak 1923-ban kerül a nyilvánosság elé. A bénító motívum, ame
lyet az idézett önkommentár középpontba állít, az a hazafiatlansággal bélyegző 
sajtóhadjárat, amelyben a Játszottam a kezével című verséért Babits Mihály része
sült. De Ignotus szerint a regényben kiírt Újpest felháborodása is közrejátszott a 
folytatás megszakadásában. Az utókor olvasója pedig hozzáteheti, hogy a szerző 
belső elégedetlenségeinek is része lehetett a Kártyavár befejezésének különös 
történetében. Erre az idézett önkommentár első fele is utal, amely azt fejtegeti, 
hogy a folytatásos regények mintegy az olvasó előtt készülnek. Joggal kérdezi 
tehát az utókor olvasója, vajon a méltánytalan hadjárat nem mélyebb gondokat 
fakasztott-e fel a szerzőben, amelyek az erőkoncentráció felőrlése után felszínre 
törtek, s meghatározták a csonka regény sorsát. E kérdés jogosságát maga a Kár
tyavár igazolja, amely 1923-ig befejeződött ugyan, de csupán műfaji ellentmondá
sok árán és önmagára sohasem rátalálva. Ezért a Kártyavár kortársi fogadtatása is 
olyan, mint a maga története: zaklatott, védekező és magyarázkodó. 

Első kritikusa Schöpflin Aladár volt, aki a regénynek nemcsak a végső alakzatát 
ismerhette, hanem a szerzővel folytatott majdnem szerzőtársi beszélgetésekből a 
beléje épült alkotói folyamatot, a töprengést, az ösztönző életélményt, a modelle
ket és a hatáspróbák eredményeit is. Schöpflin a Hiúság vásárához hasonlítja a 
Kártyavárt, tehát hős nélküli regénynek tekinti, amelyben a középponti alak, Par
tos járásbíró úgy járja be az Újvárossá átkeresztelt Újpest születő világát, hogy a 
körülötte történő dolgok alakulására semmi befolyása nincs.3 Az őt követő olvasó 
eleve distanciával nézi a cselekmény alakulását, s elfogadja annak különösségeit 
és detektívregény-szerűségeit is. A Kártyavár német nyelvű kiadása után, 1926-
ban Schöpflin megrója a magyar kritikát, hogy nem vette észre Babits fölfedezését 
a regény koncepciójában. A Kártyavár írója - mondja - „a modern városnak egy 
irodalmilag még nem tárgyalt típusát hozta az irodalomba, a gyökértelen várost, 
amely máról holnapra elszívja tőle mindazt, ami egy városban szép és jó, és csak 
azt hagyja meg benne, ami sivár üresség, nyers üzletiesség és alacsony bűn."4 

Schöpflin szerint ez az intenció vezette el az írót a torz életek és ambíciók bemu
tatásához, az alakok gazdag galériájához és a detektívregényi meséhez, amely 
mély és pontos pszichológiai ábrázolással párosul. 

A következő nemzedék kritikusa, Illés Endre 1938-ban tiltakozásnak látja a 
Kártyavárt, tiltakozásnak „mindenfajta olcsóság, homlokzati modernség, gyökér
telen gründolás, alacsonyan csapkodó szellem ellen". Tehát Schöpflin szociológiai 
ítélete után ő is a regényanyag dimenziójában marad, amikor annak szellemiségét 
bírálja. A poétikai megoldásra csak utal, midőn az alakrajzok sematizmusát jel
lemzi: „Kilóg belőlük a kóc, vagy a törött rugó: ki-ki a maga mozdulatlan grima
szába dermed/'5 

2 BABITS Mihály, Néhány szó a Kártyavárról, Nyugat, 1916,1,131-132. 
3 SCHÖPFLIN Aladár, Kártyavár, Nyugat, 1924,1, 509-510. 
4 SCHÖPFLIN Aladár, Das Kartminus, Nyugat, 1926,1,168. 
5 ILLÉS Endre, Babits MMly két regényéről, Nyugat, 1938,1, 33-34. 
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Babits legmodernebb monográfusa, Rába György természetesen nem elégedhet 
meg a szociológiai és mentalitástörténeti mérlegeléssel. Tehát leginkább a poétikai 
elemzés felé hosszabbítja meg elődei gondolkodásmenetét. Ő az expresszionista 
regény előképének tekinti a Kártyavárt, amelyben azonban az expresszionizmus 
egységesítő hatása csak a homlokzaton sikerül: „A Kártyavár művészi egyenetlen
ségének fő oka - írja -, hogy hosszú hevertetés után, megváltozott életkörülmé
nyek hatása alatt, eltérő műfaji, sőt világnézeti fölfogásban írt részeket illeszt egy
máshoz Babits... Regényhősei ugyan eleve az író-mozgatta bábfigurák voltak, de 
amikor évek múltán a magukra hagyott figurákban fölismerte azt a gépiességet, 
mely fiatalkori lírájában látszat és való összetartozó ellentéte egységének tudatá
ban ember és bábmása szembenállítására késztette, a befejezésbe iktatta A halál 
automobilon sofőrjét, aki eljön több főszereplőért, és halottas kocsijába csomagolja 
őket.'"' Rába ezért Halász Gáborhoz csatlakozik, aki ezt a misztériumjátékhoz 
hasonló befejezést stílustörésnek látja a magyar korakapitalizmus romantikus és 
naturalista ábrázolásához illesztve. 

A bábfigurák, a misztériumjátékok stilizáltsága és a detektívregényi cselek
mény önkényes bonyolítása mind olyan megközelítésre utal, amelyben már érvé
nyét vesztette a realista társadalmi regény azonosítása a regénnyel. Hamvas Béla 
Karneválja után azonban még érvényesebbnek látszik a karneváliság fogalma a 
Kártyavárban testet öltő írói indulat és indíték, valamint poétikai alakzat megne
vezésére. Az érvényes élet és az álság ellentétét fogalmazza meg ez a metafora, 
aminek megsejtését Illés Endre is kifejezi, midőn a mozdulatlan grimasszá der
medt arckifejezésről szól. De akár bábszínházat vagy misztériumjátékot, akár pe
dig karneválképet látunk a regényben, az írói indítéknak csak a végső lehetőségét 
fedezzük fel. Igaza van Rába Györgynek: az új körülmények és nyomukban a 
műfaji és világnézeti felfogás megváltozása nem hathatták át az egész művet. Az 
1915-16-ban elkészült 23 fejezetben láthatólag társadalmi indulat munkál, míg a 
befejezés a végső kérdésekkel állítja szembe a regényalakokat éppúgy, mint az 
olvasót. De lehetetlen eltekinteni attól, hogy a záróképben megjelenő sofőr, a halál 
is társadalmi ítéletet mond a regény becsomagolt halandói fölött: az egyiket újra-
öltöztetésre ítéli az embergyárban, a másikat visszapostáztatja a mezei füvek vi
lágába, a harmadikat üres hólyagbábunak minősíti, a panamázó, ám nagyvonalú 
polgármesterről pedig azt mondja: „Ennek rugója még nem járt le... Csak meg
akadt valamiben. Mihelyt kiszabadul, tovább jár." A végigkövetett társadalmi 
dráma feloldása ez az ítélet, aminek irányát a sofőr még pontosabban kifejezi, 
amikor körültekint a városon: „Nincs semmi baj... A bábuk rendben működnek 
és a tánc azért nem akadt meg. Ők persze nem tudják, mire való. Mint a fogzás. 
Elég nagy fogak - pillantott Újváros házaira. - Fogzik ez az ország, s a fogzás 
lázzal jár. Még jó egy pár lázon át kell esni. A fő, hogy a tánc meg ne akadjon." 
Vajon polgári optimizmus ez? Aligha. Inkább az emberi világban uralkodó báb-
játékiság és karneváli tánc örökkévalóságának rezignált tudomásul vétele. S ez 
valóban hiányzik a Kártyavár tízes években született nagy részéből. Annak anti
kapitalizmusával az író csak a vidék embermértékű világát tudja szembeállítani. 
De nem véletlen, hogy ennek az eszménynek a megtestesítőjét öngyilkossá teszi, 
s a tragikus hős rangjától is megfosztja, midőn doktriner vonásokkal ruházza fel. 
A Kártyavár írója tehát a társadalmi regényben feloldhatatlan ellentmondás elé 
került. Megsejtette az emberi világ karneváli természetét, de a sejtés nyomában 

6 RÁBA György, Babits Mihály, Bp., Gondolat, 1983 (Nagy Magyar írók), 128. 
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nem jutott el a létezés tragédiájáig. S amikor az első világháború, a forradalmak, 
az ellenforradalom és a magyarság nemzeti katasztrófája után a regény befejezé
sére vállalkozva a végső kérdések elé került, már valóban csak az építmény hom
lokzatát egészíthette ki. Az ítélkező halál szavai más kérdésre adnak válasz, mint 
amit a társadalmi élet bábfiguráinak sorsa feltett. így nem is az ő ítélkezése zárja 
le a regényt, hanem a természet tánca, tehát a keserű vitalista hit, amely harmó
niában van a vidék embermértékű világa után vágyódó hős doktrínerségtől meg
tisztított eszményeivel: „A föld elhallgatott. Hanem szél jött, friss szél, és a füvek 
és a margaréták és a gazok, csalán, lapátfű és keserűlapu, és künn az utca poros 
akácai üdítő vidám hajlongásba kezdtek. A sofőr visszaült kereke mögé."7 

A századelő korrajzregényeivel és kulccsal megfejthető alakrajzaival szemben 
a Tímár Virgil fia (1921) belső törvényeket követő zárt regény-építmény, amely -
miközben magában hordozza a modernizálódó magyar élet dokumentumait is -
egy önelvű regényhős függvényévé teszi a korrajzot éppúgy, mint a modell igaz
ságát. Ez a szuverén regényalak nem Vitányi Vilmos, a zsidó urbánus író, hanem 
a címben is kiemelt paptanár. A regényben az ő személyiségdrámáját követhetjük 
végig élete egyetlen nagy kalandjában. Ez a kaland látszólag nem is töri át a főhős 
életrendjének és eszmevilágának határait. Tímár Virgil úgy lép elénk, mint az 
állandóság és az örök eszmények megtestesülése: a tanításnak él, szerzetesi szo
bájában kedvelt klasszikus auktorai veszik körül, s ha kilép a rendházból, egy 
szokásrendet követve teszi meg napi sétáját szelíd dombok között a ciszterciek 
szőlejébe. Szép, békés hangulat veszi körül környezetében is. Először a rendház 
refektóriumában látjuk valahol az asztalvégen. A dráma ebben a hangulatban 
indul el először szinte észrevétlenül: a igazgató kihirdeti, hogy a minisztérium 
előírta a diákok meglátogatását. Tímár Virgil azonnal legjobb tanítványára, Vág-
ner Pistára gondol, akinek családi környezetéről rossz hírek terjengenék. A kétes 
környezet, amely a fiú otthonában fogadja, egyszerre váltja ki benne a prüdéria 
viszolygását és a kalandvágyát. Ő, aki az asszonymítosszal is a Szentek Eletében 
találkozott, borzongva fogadja azt a nyomort, amely Pistáék tiszta szoba-konyha 
lakását körülveszi, s az asszony előtörténetét, amely egy kitartott nő életét állítja 
eléje. A dráma akkor forrósodik fel, amikor Vágner Pista anyja meghal, s a pap 
magához veszi tanítványát. A pedagógiai elhivatottság és a szeretet talál meg-
testesülési lehetőséget ebben a kapcsolatban. A tanár a léleképítő örömével figyel
heti, hogyan nyílik meg előtte közös olvasmányok és beszélgetések nyomán a fiú 
alakuló szelleme, s a középkorú férfi a másik embert fedezheti fel tanítványában: 
az evilági felszabadulás reményét a magányra ítéltség alól. Ez a harmonikus kap
csolat azonban egyáltalán nem idilli. A pap gyakran kénytelen bevallani magá
nak, hogy szeretete túlhajtott erény, s egyszer ijedten dobban föl a szíve, amikor 
az alvó gyermek arcát nézi: mintha egy nő feküdne pamlagán. A fiúban pedig 
munkál a kamasz dacreakciója, s éppen okossága készteti ellentmondásra s szel
lemének szabad szárnyalására. A lappangó konfliktusok azonban nem halma
zatukban hordozzák a drámát kirobbantó energiákat. A váratlan fordulat akkor 
következik be a tanár és szellemi gyermeke kapcsolatában, amikor Vitányi Vilmos 
könyvében a fiú felfedezi a szerzetes iskolától távol forrongó modern urbánus 
irodalmat, s amikor Vágner Lina búcsúleveléből Vitányi megtudja, hogy ő a fiú 
apja. A felgyorsuló dráma ezután már gyorsan véget ér: az izgalmas életre vágyó 

7 BABUS Mihály, Tímár Virgil fia, Kártyavár = B. M. Összegyűjtött munkái [a továbbiakban: ÖM], VI, 
Bp., Athenaeum, é. n., 366. 
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fiú enged apja hívásának, s vele megy a fővárosba; a paptanár pedig visszatér 
magányába, életbéli veszteségeiben keresve azt a többletet, amelyet magával 
vihet. 

De a regény belső kérdése nem az, hogy Tímár Virgil nevelési eszményeiben 
és szellemi fiához fűződő szeretetében rejlik-e az igazság, avagy Vitányi Vilmos 
világlátott kultúrájában, színes stílusában és izgalmas életajánlatában. Az írói in
tenció nem is versenyezteti a két világ igazságát. Igaz, a cselekmény összefüggé
sében versenynek látszik az, amit a paptanár és a szellemes író tesz a fiú megnye
réséért. A fiú belső küzdelmét azonban a döntés előtt nem követhetjük végig, 
arról csak a narrációban értesülünk. Vágner Pista, amikor eltűnik előlünk, haja
donfőtt, napnak fordult arccal mosolyogva tekint a végtelenbe; haja homlokára 
csapódik a szélben, s szellemi apjára vissza sem néz. Döntése, távozása tehát 
bizonyára ugyancsak a vitaiizmus válasza, amely kiegészítheti a regény jelentését, 
de önmagában nem határozhatja meg azt. De ha nem látjuk is Tímár Virgil és 
Vitányi Vilmos versenyének hatását, magát a versenyt részletesen végigkövethet
jük. Amikor az író felkeresi a paptanárt, valóságos stílusbravúrban közli vele a 
sorsfordító tényeket és a maga ajánlatát. A szellemes mondatfűzés, a latin mon
dások sziporkázó idézgetése, a gyors utalgatások, a világkultúra, ugyanúgy jel
lemzik itt Vitányi Vilmost, mint nagyvonalúsága és frivol célozgatása a szeretetté 
szublimált nemiségre. Ez a stílusimitáció kétségtelenül alkalmas lenne arra, hogy 
megsejtesse a konzervatív és a modern szellemiség különbségét. De igaza van 
Ignotusnak, amikor azt írja, hogy ezt a képet a legtárgyilagosabb önismerettel sem 
azonosíthatja a magáéval.8 A modell e jogos korrekciójánál azonban fontosabb, 
hogy az idézett vonások nem állíthatják elénk a magyar modernség legfontosabb 
tartalmait, s még a megjelenők is karikatúrát alkotnak a Tímár Virgil-i magatartás 
ellenképéről. Márpedig tudjuk, hogy a karikatúra a külső szemlélet megnyilatko
zása, s ez érvényes Vitányi Vilmos arcképére még akkor is, ha először ugyanúgy 
elbeszélt belső monológban nyilatkozik meg, mint Tímár Virgil. Ha mindvégig a 
belső szemlélet tükrében marad, akkor bizonyára megjelenik az olvasó előtt a 
verseny is, amelyben két kultúra küzd a fiúért, azaz a jövőért. A karikatúra, a 
szatirikus arckép csak a korrajz kiegészítésére szolgálhat, s ebben is súlyos hiá
nyokat hagy maga után. így a regény feloldó gondolata nem is épülhet a konzer
vatív és a modern kultúra konfliktusára: annak megfogalmazása Tímár Virgil 
következtetéseiben rejlik - immár evilági veszteségeinek számbavétele során. 

Tímár Virgil abban az életkorban találkozik Vágner Pistával, amikor az ember 
hajlamos tudomásul venni, hogy a tudás sem segíthet közel az élet igazi titkához. 
S a fiú szeretetében éppen az élet titkos igazsága dereng föl: „hogy csak az él 
igazán, aki másokért él. A szeretet az Isten grádicsa." A fiú távozása után viszont 
azt a következtetést vonja le: bűnhődnie kell, mert földi lényre pazarolta szere
tetét. „Most megtanulom, hogy aki földiekbe veti horgonyát, szelek játéka lesz." 
Vissza kell tehát térnie az Úrhoz: „Mert minden földi veszteség szabadulást jelent, 
s aki a földet elveszti, megnyeri az urat." De vajon visszatérés-e Tímár Virgil végső 
számvetése? Aligha, hiszen nemcsak a maga kétségeire kell válaszolnia, hanem 
szellemi fia sorsát is azzal a szeretettel kell megítélnie, amelyhez veszteségei után 
sem lehet hűtlen: „A fiúra gondolt, és egy kép volt előtte: elképzelte valami zajos 
terén a Városnak, száguldó kocsik és autók között, egy lámpa szigetén - ahogy a 
vidéki ember szemében marad a veszélyes tolongású Város képe - elképzelte itt 

8 IGNOTUS, Teremtő indiskrétió, Nyugat, 1927,1, 303-307. 
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állni a fiút, fölszegett fővel és a jövőbe csillogó szemekkel, oda se nézve zajnak és 
veszélynek, mint egy hódítót. Talán így is van rendén. Hogy menjen a fiú a nagy 
világba, küzdeni, harcolni, magányosan. Isten így rendelte. A fiúk elhagyják a 
várost, amelyben felnőttek, és fölkeresik a világ kísértéseit: tévelyegnek, botlanak 
talán, győznek vagy elbuknak, de harcolniuk kell. Tímár megint Augustinusra 
gondol, a bátor harcosra: az sem bútt el ifjúkorában a cellák falai közé, az sem 
bútt el az élet elől, hanem megküzdött vele és többször elbukott: de ismét fölkelt 
diadalmasan, legyőzte az Életet, s így lehetett a nagy Szent belőle. Mi érdeme van 
annak, aki nem küzd soha, hanem elrejtőzik az ellenség elől?"y Ezek a végszavak 
már nemcsak a hűtlen fiú megértő fölmentését fogalmazzák meg, hanem a tanár 
belső számvetését is. S innen nézve feltárul a regény hatalmas távlata. Innen néz
ve a regény igazságát nem Tímár Virgil és Vitányi Vilmos versenyének kimenetele 
hordozza: az ellenerők, a forradalmak és a válságok leküzdése sugallja azt, ami a 
befejezetlen történelemben és az istenhez vezető végtelen úton az ember igazsága 
lehet. Tudjuk, hogy éppen a Tímár Virgil fia írása idején ezt az eszményt Babits 
Mihály újklasszicizmusnak nevezte; újklasszicizmusnak, amely nem visszatérés 
a történelem klasszicizmusaihoz, hanem újra és újra kiküzdött egyensúly.10 A Tí
már Virgil fia ezért nem is a konzervativizmus és a modernizmus harcának regé
nye, hanem az újklasszicizmusé. Amely eszmény tartalmasabban jelenhetett vol
na meg a paptanár történetében, ha ellenfele is benső töprengéseiben és küzdel
meiben mutatja meg magát. 

Aki a század eleji magyar modernizáció és a megújuló regényműfaj közös útját 
akarja végigkövetni, számol vele, hogy a húszas években nemcsak a korforduló 
állítja meg, hanem Babits Mihály hatalmas vállalkozása, a Halálfiai (1927) is. Ez a 
nagyregény akkor született, amikor a kiegyezés óta sejtett borzongató félelmek 
beigazolódtak, s a történelmi Magyarország összeomlott. Babits Mihály vállalta 
alkotói helyzetét, s tudomásul vette, hogy ha korrajzregényt akar írni, le kell mon
dania a csattanóról, amelyet kemény történelmi tények fogalmaztak át mellőzhe
tetlen tapasztalattá. Elődei úgy tekintettek szét modernizálódó hazájukban, hogy 
a nyomozás és a következtetés izgalmára építhették kortársi beszámolóikat. Űj 
jelenségeket fedeztek fel a társadalmi életben és a lélek világában, új problémákat 
szembesítettek indulatokkal és érdekekkel, s ítéletük jövőt jósolt, miközben ma
guk is részesei és függvényei voltak a jelenből napról napra formálódó történe
lemnek. Babits nem akarta elrejteni, hogy ő immár birtokosa a komor utólagos 
tudásnak, de a történelem filmjének visszapergetésével sem élt. Regénye az ob
jektív időrendet követi, s csupán címével és hangulati motívumaival jelzi, hogy 
egy tragédia előtörténetét adja elő. Hősei, ahogy a cím mondja, a halai fiai, akik 
maguk is az élet és a sors elítéltjeiként néznek egymás szemébe. Világukban tervek 
és eszmék omlanak össze, emberi gyengeségek és hitványságok szülnek bukáso
kat, és tiszteletre méltó küzdelmek válnak hiábavalóvá újra és újra. De bennük az 
élet a maga regény idejében még újra indulhatna, ha nem vetné árnyékát rá egy 
másik erő, amelynek hatóköre kívül esik a racionális ítélkezésen és az áttekinthető 
láthatáron. A borzongások és a sejtelmek jelenítik meg ezt az erőt, amelyek csu
pán színező elemei lennének az epikai anyagnak, ha nem kapcsolódnának össze 
a komor, utólagos tudással. 

9 BABITS ÖM, VI, 81. 
10 BABITS Mihály, Új klasszicizmus felé = B. M. Összes művei, III, Ezüstkor, 155-159. 
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Az epikus történet egy családregény konvencióihoz igazodik. Egy dunántúli 
földbirtokos család kiegyezés-korabeli életéből indul ki, s azt mutatja be, hogyan 
válik lateinerré, állami vagy megyei tisztviselővé a nemesi réteg, s képviselői mi
ként igyekeznek összekapcsolni érdekeiket és világképüket azokkal a folyamatok
kal, amelyekben a modernizáció Magyarországon testet öltött. A három nemze
dék életútja egyidejűleg egy történelmi út három szakasza. S a három életút a 
politika és a társadalomélet terepén is átvezet. A negyvennyolcas függetlenségi 
eszméből indul ki, s a kiegyezés liberalizmusával találkozik, miközben mind
kettőt interferálja az egyetemes egyéniségfelfogás elégedetlensége és illúziója. 
Babits Mihály tehát szükségképpen kilép a családregényből és széles korrajzot 
állít elénk, amelyben az események és az eszmék ugyanúgy megjelennek, mint a 
nyomukban kialakuló új erkölcsi viszonylatok és lélektani módosulások. Persze 
a legszélesebb korrajz is elférne a családregényben, hiszen a politizálás a kor 
magyar emberének mindennapi életformája, a harmadik nemzedék képviselője 
pedig a költősors vállalásával egyszerre élhet át egy személyiségtörténetet és egy 
társadalomfilozófiai koncepciót. A korrajz epikai hitelét azonban a hősök önma
gukban nem adhatják meg. Politizálásuk és filozofálgatásuk szükségességét iga
zolhatja foglalkozásuk és társadalmi típusuk, de csak akkor, ha a regény megelég
szik a racionális oksági hitelesítéssel. A Halálfiaiban azonban az alakrajzok indí
téka is inkább korrajzi, s a bennük lévő társadalmi típusrajzot a lélektani motivá
ció csak kiegészíti. De kérdés, hogy össze tud-e kapcsolódni ez a korrajz és ez a 
lélekrajz? 

Ez a kérdés végigkíséri a Halálfiai egész utótörténetét. Megjelenése után azonnal 
nagy vita indult meg róla a Nyugatban. Ignotus az elbeszélés pátoszát marasztalta 
el benne egy radikálisabb társadalomszemlélet nevében.11 Tóth Aladár viszont épp 
a nemzetnevelő tendenciát ismerte föl a szubjektív írói megjelenítésében.12 Ke
mény bírálatban részesítette Kassák Lajos is," s gúnyos röpirat megírására kész
tette Szabó Dezsőt,14 aki elsősorban a filozoptermitologizálást gúnyolta ki benne. 
Hogyan illeszthető össze ez a kritikai kép Babits írói vallomásával? Vajon a bíráló 
kritikusok voltak az elfogultak, vagy a szerző, aki lírikus létére is a Halálfiait te
kintette fő művének? Kétségtelen, hogy a nagyregény tele van az elbeszélés fo
lyamatát megakasztó szubjektív részletekkel, politikai-történelmi és művészetfi
lozófiai elmélkedésekkel s lélektani kinagyításokkal. Az is kétségtelen azonban, 
hogy hatalmas áradása magával ragad, s nemcsak feledteti az örökölt regénykon
venciót, hanem rombolásával a rejtettebb műfaji törvények hangsúlyát is meg
növeli. 

Mert a Halálfiai nemcsak politikai vitáival és társadalom- és művészetfilozófiai 
eszméivel töri meg az epikai folyamatosságot, hanem az egész műfajt is reflek-
tálttá teszi, amint újra és újra kilép belőle, s a regénycsinálás határaira utal. Eme 
poétikai kiszólások között találjuk a következő távlatos sorokat: „Valószínű, hogy 
a Véletlen istene működött ezúttal is, akit a regényírók ignorálni szoktak, holott 
hatalmas úr, s édes testvére a komoly Sorsnak; nem állít akadályokat nénje utaiba. 
Ellenkezőleg: amit nénje kezdett, ő gyorsítja; a csomókat elvágja, a kereket meg
lendíti; olykor ugyancsak erősen, s nem törődik vele, ha valaki alájuk kerül is. Ki 

11 Nyugat, 1927, II, 312-316, 550-551. 
12 Nyugat, 1927, II, 542-550. 
13 Századunk, 1927, 511-517. 
14 Kritikai Füzetek, 1, 1929, 45. 
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állapítja meg az események igazi összefüggését? A regényíró nagyzol, pontokat 
köt össze, melyek a valóságban külön állnak; s elhanyagolja a pontokat, melyek 
rajzába nem illenek. Nem jobb-e egyszerűen a pontokat rajzolni: a történések e 
csillagait, melyeket lelki szemünk úgyis annyira hajlandó a Sors csillagképeivé 
kötni össze? Holott igazi összefüggésük és egymásra hatásuk láthatatlan. Azt 
az oksági rendszert bírálja itt Babits Mihály, amelyet a modern epikai kísérletek 
kezdettől fogva lazítani igyekeztek. Ezért a Halálfiai nem szabálytalan regény, 
hanem egy új, nem oksági rendszer epikai testet öltése. Világának pontjait nem 
köti össze a mindentudó elbeszélő, de ezek a pontok viszonyrendszert alkotnak, 
amely a többdimenziós élet belső logikáját fejezi ki. A történelmi és a társadalmi 
körkép utolsó felvételei a teljes pusztulást mutatják be. A lélektani nyomozás túl
vezet a racionális életmagyarázatok körén. A hősök egyéni világában pedig a be
mutatott konfliktusoknak csupán eseti megoldásai kínálnak továbbvezető utat. 
De hova vezetnek ezek? A középnemzedéket képviselő sodródó Nelli meghal. 
Imre, az unoka alkalmazkodik az élet rendjéhez, s költészettanában is az a meg
győződés alakul ki, hogy a vers is a rend vágyából születik meg gondolatok, 
érzések, szavak harmóniájában. De mindez már egy másik regénybe való - szól 
ki ismét az író -, hiszen Imre költészettanának még meg kell küzdenie az irodalom 
forradalmával. A Halálfiai záróképében a család két örege, a negyvennyolcas esz
ményeket őrző Döme bácsi és a tények vallását követő Cenci kocsizik haza Nelli 
temetése után. „Mindketten a Halálra gondoltak - tudatja róluk az utolsó mon
dat -, mely itt feledte őket ebben az ingó, rozoga kocsiban."16 Minden célok és 
küzdelmek közös nevezőjét fogalmazta meg ez az utolsó mondat, s a regény 
műfaji keresésének összegzését is nyújtja: nincs külön társadalmi, történelmi és 
lélektani regény: csupán dimenziók ezek, amelyek egymást feltételezik. 

Bodnár György 

15 BABITS Mihály, Halálfiai, Bp., Európa-Szépirodalmi, 1959,1, 72. 
16 í. m., II, 310. 
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