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KLASSZIKUS ÁLMOK 
Dekadencia és antikvitás Babits első korszakának verseiben 

Az 1920-as évek utolsó harmadában az avantgárd utolsó fóruma, a Dokumentum 
beszüntette működését. Az írástudók az izmusok bukásáról, az avantgárd alkonyáról 
értekeztek. Babitsnak, aki 1916-os, Kassákkal folytatott vitája óta komoly kritikai figyelmet 
szentelt a formabontó és hagyománytagadó irodalmi törekvéseknek, úttörő szerep jutott 
annak az új irodalmi iránynak a kimunkálásában, amelyet kritikatörténeti kutatásaimban 
modern klasszicizmusnak nevezek. 

Babits volt az egyik kezdeményezője a tradícióhoz való visszafordulásnak, az avantgárd 
„formauntsága" után a műfaji, prozódiai szabályok újabb keletű tiszteletben tartásának. 
Amikor úttörő szerepről beszélek, akkor közvetlenül elsősorban olyan, a húszas évtized 
derekához, második feléhez köthető teljesítményekre gondolok, mint az Ezüstkor, illetve 
az Új klasszicizmus felé vagy Az írástudók árulása című írások vagy az Oidipusz király és 
az Iphigenia Tauriszban fordításai. Ezekhez a szövegekhez fürtszerűen még sok egyéb 
publikáció kapcsolható. 

A rövidség kedvéért leegyszerűsítve, saját szavaimmal summázom azt a szellemi alap
állást, amely a felsorolt és utalt közlemények szerzőjét jellemzi. A kort, amelyben élünk, 
Babits az új barbárság korának tekinti. Olyan korszaknak, amelyben a háromezer éves 
európai kultúrát a pusztulás veszélye fenyegeti. A ma hőse többé nem a szent, a művész, a 
bölcs, hanem a boxbajnok. A veszedelmes világnézetek, az értelmetlen tömegmészárlások 
idejét éljük, amikor a művészet önként az élet igájába hajtja fejét. Az írástudók kötelessége, 
hogy megpróbáljanak gátat vetni az új barbárság eme áradatának. A költő a megszentelt 
hagyományok folytatása, a megnemesítő poétikai törvények tiszteletben tartása révén 
válhat a veszélyben forgó európai kultúra bajnokává. 

Ez a szerepvállalás kétségkívül új fejlemény Babits pályáján, s úgy tűnhet föl, magától 
értetődően egyszerű döntés következménye. Tudjuk azonban, hogy ez csak látszat, költők
nél az egyszerű, sima homlokzatok mindig a mögöttük feszülő, egymás ellen ható erők 
egymást kiegyensúlyozó „játékának" eredményeként létrejött architektúrát takarják. Kí
vülről lépcsősor vezet föl, gyönyörködünk a tympanonban, a metópékban, áthaladunk az 
oszlopcsarnokon, s belépve, hirtelen szédítő gótikus csúcsívekkel találkozunk, majd más
képpen szédítő kupola alá kerülünk, a díszítésből bizáncias pompával és merevséggel 
csillogó mozaikok sem hiányoznak, de ebben az együttesben, szinte az álom logikájának 
megfelelően, valahogy mégis minden a helyén van, nem érzünk eklektikát és historizálást, 
hanem korok egymást gazdagító természetes egymásba épülésére, egymásra rétegződő 
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jelenbe érésére eszmélünk. S ez az épület természetesen kultuszhely is, ahol ma is áldozatot 
mutatnak be valamely istennek. 

Illik talán konkrét példát is hozni szemléltetésül. Utalnék Rába György elemzésére, 
amelyet a Húsvét előtt című versről adott. „Igazi threnosz, zabolátlan gyászének" -
olvassuk itt a versről, a pindaroszi hagyomány babitsi felélesztéséről írott fejtegetés 
közepette. Majd később a magyarázat hatalmas kanyarral az avantgárd felé kénytelen 
kitérni: „az önkívület csúcsán szilánkokká hasadt versbeszéde már az expresszionista 
szóköltészet rokona" - hangzik a megállapítás. Egyet lapozunk, s szemünk erre a mondatra 
téved: „Most szava, fordulata a falusi ünnepek rigmusait, lakodalmi köszöntők hangulatát 
teremti meg." Gondoljuk meg: pindaroszi hagyomány, expresszionista szóköltészet és 
lakodalmi köszöntők egyetlen versben, s ez csupán néhány felvillantott részlet az elemzés 
egészéből. 

Ezzel érkeztem meg az engem foglalkoztató probléma megfogalmazásához. Egy ilyen 
építményben az idegenvezető, vagy - elszakadva az áttételes nyelvezettől - egy ilyen 
szövegben az egzegéta, úgy mutatja be a különböző összetevőket, mondjuk: részletszépsé
geket, mintha eleve oda lettek volna rendelve, mintha egy számukra fenntartott üres helyet 
töltenének be. Holott létrejöttük valójában az alkotó személyes történetének különböző, 
nemegyszer fájdalmas fordulataihoz, tervek meghiúsulásához, kudarcokhoz, önkorrekci-
ókhoz, újrakezdésekhez köthető. Egyik-másik falba rögzített, környezetébe harmonikusan 
belesimuló díszítményről tudható, hogy tűzvészből kimentett, katasztrófától megkímélt 
töredék. 

A húszas évek kultúrát védő, nemesen klasszicizáló, keresztényien áhítatos vagy keresz
tényien önostorozó, a szenvedő emberrel hitelesen együttérző, az önfegyelemre példát adó, 
s egyúttal fegyelmet követelő magatartása hosszú belső harcok, átalakulások eredménye
ként született, s ugyanilyen harcok árán maradt fönn. Nem állítható, hogy az antikvitás 
örökségének vállalása, a klasszikus formák vonzása, kétségbevonhatatlan példaképek 
tisztelete nem kíséri végig megszakítás nélkül Babits pályáját a gimnázium padjaitól, az 
egyetemi klasszika-filológiai vizsgákon, a szegedi tanórákon leadott és megkövetelt isme
retanyagon át egészen haláláig. Kétségkívül hézag nélküli, kényelmes verslépcsőn jutha
tunk el az In Horatiumtól a Laodameián, a Május 23. Rákospalotán című versen, majd az 
Atlantiszon át a Medve-nótáig és a Mint különös hírmondóig az antik ihlet körén belül 
maradva. 

A folytonosságnak ebben a megnyugtató benyomásában mégis van valami fals elem. Az 
alakulástörténetből hiányzik a dinamizmus, azaz a disszonancia. József Attila, Babits elleni 

1 RÁBA György, Babits Mihály költészete 1903-1920, Bp., Szépirodalmi, 1981,498, 503, 505. Babits Mihály 
antikvitás-élményének elemzése során nagy mértékben támaszkodtam Rába György idézett müvének, 
különösen a Klasszikus álmok című fejezetnek ide vonatkozó megállapításaira (/'. m., 287-312). - Hozzászó
lásom publikált változatának megfogalmazása előtt módom nyílt elolvasni KELEVÉZ Ágnes,, Hiszem az ezer 
istent" című tanulmányát, amelyet - különösen a fiatal Babits „politeizmusáról" írott fejtegetéseket - nagy 
haszonnal forgattam. Stauder Máriának köszönöm, hogy rendelkezésemre bocsátotta a Babits Mihály 
műveinek kritikai kiadásán dolgozó szakemberek által készített bibliográfiát és segített a témát érintő tételek 
kiválasztásában. Az idézetekben és a müvek szövegére tett utalásokban megtartottam Babits írásmódjának 
és a különböző szövegkiadásoknak a következetlenségeit. 

2 BELIA György, Babits Mihály tanulóévei, Bp., 1983; APRÓ Ferenc, Babits Szegeden, Szeged, 1983. 
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támadását igazolandó, emlékezések szerint azt hangoztatta, hogy ellenfele, tűrhetetlen 
módon, múzeumot csinál a magyar költészetből. A Magademésztő'... kezdetű versében ezt 
a téves elképzelést korrigálja, amikor a babitsi pálya megszakítottságára helyezi a hang
súlyt: „Botot faragtál, ábrákkal tele, / beszélt a nyele, / aztán meguntad. így volt? / 
S eldobtad, ahogy az égbolt / az unt csillagot ejti le." Aztán később: ,,S hallottam, említ / 
az a szó isteneket, / kik nem hajolnak ezután neked. / Pedig / te nem szolgálsz többé nekik." 
Ez a felismerés közelebb vagy legalább olyan közel jár az igazsághoz, mint például a 
Devecseri Gáboré vagy a Keresztury Dezsőé, akik közös nevezőre hoznak, s a húszas 
évektől kezdődő időszak értékvédő Babitsára ruháznak mindent, ami versformában, toposz
ban, műfajban az antikvitásra vezethető vissza. 

Ahogyan én látom, csak egy árnyalattal különbözik attól, ahogyan a Babits-kultusz 
megteremtésén fáradozó kortársak beállították. Nagyobb hangsúlyt tennék az antikvitásél
mény rétegezettségére, s a rétegezödést nem vagy nemcsak ülepedésként, hanem tektonikus 
erők munkája gyanánt fognám föl. Leegyszerűsítve a képletet, három nagy kéregmozgást 
különböztetnék meg. Az alapréteget nyilván a gyerekkorban kezdődő, s az iskolák által 
mederbe terelt és mederben tartott erudíció képezi. A Laodameiát olvasva tűnődtem el azon, 
hogy a hős Prótesilaos mozgását pusztán topográfiailag követni Phylakéből Trójába, nem 
éppen látványos, de annál szilárdabb történeti földrajzi ismeretekre volt szüksége a szerző
nek, amelyek első palántáit alighanem a pozitivista klasszika-filológián képzett tanárok 
ültették el a nebulók fejében. Az Othrys-hegy aljából Ilionba a legrövidebb út Euboia és a 
Sepias-fok megkerülésével vezet. Közbeeső pihenő Lemnos a Myrina partján. Imbrosnál 
már megláthatják a hajósok Phrygia partjait, Sigeum vizének csillogását. Majd Masturia foka 
tűnik föl jobbról Tenedos ködlik, míg végül megpillanthatják az acháj hősök Priamos várát. 

A következő réteg kialakulásához már az iskolák falain kívül szerzett, zivataros élmé
nyek, a tudás tiltott gyümölcsei, zavarba ejtő szellemi tapasztalatok szükségeltettek, ame
lyek alaposan meggyűrték és összetördelték a gyermek- és ifjúkorban felhalmozott isme
reteket. Mivel ennél a rétegnél hosszabban szeretnék megállapodni, most csak nevekkel 
utalok az itt működésbe lépő tektonikus erőkre: Nietzschéével, Baudelaire-ével, Georgéé-
val, Wilde-éval, Swinburne-ével és másokéval. A harmadik hullám megszelídíti, megke
reszteli, az intellektuális katolicizmus eróziójának folyamataival lecsiszolja, lesimítja az 
előző szakaszban képződött krátereket, szakadékokat, fenyegető sziklaormokat. A korai 
évek pogány politeistájából értékőrző kultúrhérosz bújik elő. 

A Babits Emlékkönyv vagy akár Az európai irodalom története távlatából visszatekintve 
aztán ez a végeredmény kicsit az egész korábbi folyamatra rávetül. Holott a művészi 
teljesítmény terén nincs folyamat, nincs fejlődés, nincs végeredmény, csupán hullámhe
gyek és hullámvölgyek lehetségesek. A Zsendül már a tavasz nem tökéletesebb, mint a 
Himnusz íriszhez. Az Óda a bűnhöz alkaiosi strófájában lehet több ifjúkori verstani 
szabadosság, mint a sokkal szabályosabb Medve-nótáéban, ahogy Vekerdi József részben 
más példákkal is szemlélteti, de az utóbbi ettől költőileg nem érettebb, mint az előbbi. 

3 DEVECSERI Gábor, Babits és az antikvitás = Babits Mihály Emlékkönyv, Bp., Nyugat, 1941, 28-32; 
Klasszikus álmok: A magyar költészet klasszikus hagyatéka -- Anthológia, vál., magy. BALÁZS János, bev. 
KERESZTURY Dezső, Bp., Parthenon, 1943. 

4 VEKERDI József, Antik versformák a modern magyar lírában, ItK, 1969,435-453. 
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Nem tökéletesebb, nem érettebb, de más. Hogy ez a másság megfelelő hangsúlyt kapjon, 
nem tudom, nem kellene-e kissé rehabilitálni a Babits-értelmezésben a dekadencia fogal
mát. Tudom, hogy a „dekadens" jelzőt megbélyegző minősítés gyanánt ütötte rá a jó 
gyomrúan egészséges konzervatív, a harsány, fiatalos kurjantásokkal egészséges avantgárd, 
végül a mi iskolai éveinkben kötelezően egészséges marxista kritika a századelő túlfino
mult, holdkóros és amorális irodalmára. Azt is tudom, hogy a tudatlíra, az objektív költészet 
fogalmaival operáló újabb kutatás olyan fontos eredményekhez jutott el, amelyek az 
elefántcsonttorony és a dekadencia szűk és nem mindig szakszerű fogalmi keretei között 
mozgó kritika számára megfogalmazhatatlanok lettek volna. De azt se feledjük, hogy a 
„dekadens" az 1885-ös nemzedék számára egykor stigmából dacosan vállalt önelnevezéssé 
vált, hogy őket követve a fiatal Babits leveleiben - eleinte még Kosztolányi ellenkezésén 
is túltéve magát - a dekadencia mellett tett hitet. Még Az európai irodalom történetében is 
ez a jelző kíséri mindazokat a moderneket, Baudelaire-től Hofmannsthalig, akiket a költő 
mestereiként vagy társaiként vállal. 

Babits klasszikus álmai, azaz korai költészetének antik kapcsolódásai - fogalmazzunk 
eleve óvatosan - szoros összefüggésben vannak a dekadencia jelenségkörével. Ha bizonyí
tékokat keresünk e tétel alátámasztására, legcélszerűbb a Nyugatban 1909-ben megjelent 
Swinburne-tanulmánynál kinyitnunk az Esszék, tanulmányok I. kötetét. Itt egy csokorra 
valót találunk belőlük. 

Mindenekelőtt lássunk példát a dekadencia apoteózisára önmagában véve! „A nagy 
költők - kezdi a 4. alfejezetet Babits - ...Byrontól Wilde Oszkárig mind betegek és 
dekadensek." A dekadenciát ezután a művészet inherens tulajdonságává általánosítja: 
„minden költészet, mert művészet, már azért dekadens." Majd: „Minden nagy költő 
dekadens volt." Ilyennek minősülnek, természetesen, a fiatal Babits magyar példaképei, a 
kései Vörösmarty és Arany is. A tanulmány külön hangsúlyt tesz az örök dekadencia egyik 
korra jellemző sajátosságára, a betegségre: „De e kor dekadens költői betegek is voltak. 
Betegségük a koré volt, s a neve talán pesszimizmus. S minden, ami a költők pesszimiz
musával jár: a fájdalmas titkok, romantikus untság, megtévedt szerelmek. S Byron után, a 
Swinburne korában, a legdekadensebb, leglázadóbb s talán legköltőbb költő: a legbetegebb 
- Baudelaire volt." 

Az általános tétel természetesen az antik költőkre is ráillik: „Horatius nyelve nem 
dekadens-é?" - kérdezi Babits, majd a görögökre mutat: „A görög antológia legtöbb darabja 
modem nyelvre fordítva: dekadens költemény". így válhatott az az alkotó, aki a „legköltőbb 
és legbetegebb" Baudelaire tanítványa volt, s aki megírta az „Atalantát, a leggörögebb 
angol tragédiát", akiben tehát görögösség és dekadencia ötvöződött, Swinburne, a fiatal 
Babits választott példaképévé. 

A szakirodalom közhelye, hogy a Laodameia nem közvetlen görög ihletésű, hanem 
Swinburne említett Atalanta in Calydon című „hatalmas tragédiájának" ösztönzésére 
született. Azt is szokás hozzátenni, hogy amint az angol költő -úgymond- „egymaga annyi 
új metrumot talált fel, mint kortársai együttvéve nem", úgy magyar tanítványát a Laoda-

5 BABITS Mihály, Az európai irodalom története, Bp„ Szépirodalmi, 1979, 450-452. 
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meiában hasonló verstani és versmondattani ambíciók feszítették. Az általánosítás igazát 
csak fokozzuk, ha érvényét a prozódia területéről tágabb körökre terjesztjük ki. 

Amit Babits görögösség és dekadencia összeötvözéséről Swinburne-nél elmond, az az 
ö különös tragikus költeményét és általában klasszikus álmait is jellemzi. Mint angol 
mestere, ő is a „tüzes vágy, az emésztő szenvedély költője" kíván lenni, Prótesilaos és 
hitvese történetében ő is „fölkeres egy antik szerelmi mítoszt, a szenvedély mély szimbó
lumát". Mint Swinburne „antikizáló költeményeiből", úgy a LaodameiábóX is szerzőjének 
„saját égő lelke szól". Az ő müvének témája ugyancsak „az emésztő, az átkos szenvedély 
lesz". Babits „klasszikus álmai" egyszerre tesznek eleget görögösség és dekadencia köve
telményének. 

Ezt a baudelaire-i „sötétvörös erotikát" már nem tanulhatta, és feltehetőleg nem is igen 
taníthatta középiskolás fokon, mint a prótesilaosi hajóút állomásait. Ez a görögségkép 
élesen elütött attól, amilyennek eladdig a hellén világot látni volt szokás: nem derűs, nem 
gondtalan, nem életörömet sugárzó, nem iskolapéldaszerűen mértékletes, s nem áll a 
világrend pártjára a morbid szerelmü királynővel szemben. A SWw6wr«e-tanulmány utolsó 
alfejezete pontosan megjelöli, hol kell keresnünk ennek a másfajta görögségképnek a 
forrását: „Ha elfogadjuk Nietzsche felosztását a költészetről: Swinburne költészete majd
nem kizárólag dionüszoszi, míg kortársaiban, Browningban, Tennysonban sok az apollóni 
elem... Swinburne lendületesebb, nyugtalan, lázas költő." 

„Ha elfogadjuk Nietzsche felosztását..." A Nietzsche mint filológus című tanulmányból 
kitűnik, hogy Babits A tragédia eredete műfaji felosztását, az apollóni és a dionüszoszi 
költészet megkülönböztetését sokkal mélyebbnek ítéli minden korábbi, hagyományos 
műfaji osztályozásnál. S ha már a Laodameiánál állapodtunk meg, akkor szögezzük le, 
hogy ezzel a művével Babits nem kevesebbre vállalkozik, mint a nietzschei eszmény 
megközelítésére, a dionüszoszi költemény megalkotására. A viszonyt, amely a költőt a 
filozófushoz fűzi, nem könnyű meghatározni. Én különösen két nehézséget érzékelek. Az 
egyik az, hogy Babits említett Nietzsche-tanulmányának tanúsága szerint a költő az egész 
életműben otthonosan mozgott, márpedig - mint ismeretes - A tragédia eredetét és -
mondjuk - a költőre ugyancsak elemi hatást gyakorló Zarathustrái egy világ választja el 
egymástól. Ha választani kell, én úgy látom, hogy a fiatal Babits esztétikai nézeteire és 
művészi ambíciójára a korai Nietzsche-mű gyakorolt befolyást. A dekadencia kérdésköré
vel, a „beteges"-sel való dacos közösségvállalással, a pesszimizmus megbecsülő hangsúlyú 
említésével mindenesetre leginkább a Schopenhauerhez még közel álló A tragédia eredete 
mondanivalója egyeztethető össze. 

A másik nehézség abból ered, hogy Nietzsche a műfaji hierarchia csúcsára a görög 
tragédiát állítja, s a líra csak úgy jön számításba, mint a tragédiához vezető út egy állomása. 
A német gondolkodó tehát megcsillantja a dionüszoszi út lehetőségét, de lezárja a sorom-

6 BABITS Mihály, Swinburne = B. M., Esszék, tanulmányok, I, Bp., Szépirodalmi, 1978, 35-37. 
7 Uo., 36; George F. CUSHING, Babits és az angol klasszika-filológiai hagyomány, It, 1984, 595-606, 

különösen a Swinburne-re vonatkozó részek: 599-605. 
8 BABITS, i. m., 36. 
9 Friedrich Nietzsche müvének Fülep Lajos által készített fordítását vesszük alapul, mert annak nagy bevezető 

tanulmányát Babits feltehetőleg ismerte. 
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pókat közvetlenül a legméltóbb cél előtt. A Laodameiát az teszi különösen tanulságossá, 
hogy a költő itt tud legkevésbé ellenállni a nietzschei csábításnak. Szinte még lírikusi 
bőréből is hajlandó kibújni. Mivel az őt fascináló teória szerint a tragédia a dionüszoszi 
dithürambikus kórusból fejlődött ki, Babits mintha ezt az állapotot akarná tetten érni, azaz 
olyan művet alkotni, amely líra és tragédia határán egyensúlyoz, ahol a kettő útja szétválik. 
A tragédia elemi formai jegyeit, a kórus és a hős, sőt egy ízben két hős versengő párbeszédét 
felmutatja, de a tragikus cselekmény csak csíra formájában, mintegy balladai méretekben 
moccan meg. 

A Szilárd Léna érdekes tanulmányában kifejtett tipológia értelmében Babits költeménye 
más kelet-európai Laodameia-feldolgozásoknál kevésbé aknázza ki a mitikus történet 
nyújtotta lehetőségeket. Végkövetkeztetésével szemben mégis azt kell mondanom, hogy a 
magyar Laodameia, másképpen ugyan, a szó nietzschei értelmében, de nem kevésbé 
dionüszoszi természetű, mint Wyspianski vagy Annyenszkij drámája. Ez a tragikus költe
mény a költő legkonzek ven sebben nietzschei, leggörögösebb alkotása. 

A tragédia eredete szerint a lírai költemény a tragédiához hasonlóan a zene szelleméből 
született, benne is megtalálható az akarat közvetlen megnyilatkozása. A tragédiaíróhoz 
hasonlóan a lírai költő ugyanúgy keresi a mámorosan kiáradó zenének legjobban megfelelő 
apollói álomképeket. A költői mü a két elv közötti eme ide-oda mozgás végeredménye. 
Babits fiatalkori költészetét bizonyosan mélyen érintette ez az esztétikai koncepció. A gö
rögös vagy tágabban: antikizáló versek, s köztük a Klasszikus á/moA-ciklusba rendezett 
darabok, ezen túl még annyiban is kapcsolatba hozhatók a jelzett teóriával, hogy témavá
lasztásukban is felfedezhető a német gondolkodó iránymutatása. Nietzsche szerint a 
dionüszoszi elemnek, a zenei áramnak legjobban megfelelő szimbólumok, álomképek a 
görög tragikus mítoszokban lelhetők fel. A Klasszikus álmok cikluscím a két elv, az álom 
és a mámor közül az egyiket, az apollói elemet, az álmot emeli ki, hiszen a mámor elve, a 
dionüszoszi elem kiteljesedett formájában csak a tragédiában érvényesül. Márpedig igazi 
tragédiával Babits csak közvetve, Szophoklész fordítójaként érintkezhetett. 

Ami ezekben a versekben dionüszoszi faktornak nevezhető, az megfelel annak, amit más 
vonatkozásban a „dekadens" jelzővel illettünk, s ez ugyanakkor arról is árulkodik, mit ért 
Babits dekadencián. Nem annyira enerváltságot, életre való alkalmatlanságot, hanem az 
átlagerkölcs kereteit áthágó, a végzetet kihívó ,,tüzes vágyat", „emésztő szenvedélyt", 
„sötétvörös erotikát", „fájdalmas titkokat", spleent, „arisztokratikus finomságokat és 
megutálásokat". Ha szabad paradoxonnal élnünk, a nietzschei ihletésű babitsi változat: 
tűzrőlpattant dekadencia volt. Dekadencia a Tannhauser-fajtából. 

Felbukkan ebben a görögös dekadenciaélményben egy sajátos, Babitsot rögeszmesze-
rűen üldöző téma, amely bizonyosan nem független a nietzschei örök körforgás gondola
tától. Ennek szenteli a költő A Danaidák című versét, Az örök folyosót, a Ritoók Zsigmond 
által elemzett Odysseus és a szirének című novellát, ez munkál az Esti kérdés mélyén, 
sőt árulkodóan a felszínre is bukkan a „s a felhők, e bús Danaida-lányok / s a nap, ez égő 
sziszifuszi kő?" sorokban. Feuermann László még a Halálfiaiban is felfedez egy erre utaló 

10 SZILÁRD Léna, A Lctodameia-mítosz a XX. században, FK, 1979, 246-262, főként 259-262. 
11 RITOÓK Zsigmond, Babits és az antikvitás: Odysseus és a szirének, ft, 1984, 586-594. 
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12 
mondatot. Nem vagyok a felületes analogizálás híve, mégis megkockáztatok egy előre-
utalást. A dekadenciából az egyik kiút a lét abszurditásának megalkuvás nélküli átélése, az 
örök körforgásból adódó konzekvenciák bátor levonása volt. Babitsnak ez a „métaphore 
obsédante"-ja, a Danaidák, az újra útra kelő Ulisszesz, Sziszüphosz mítosza ebbe az 
irányba, előre, Camus felé mutat. Ebben az irányban Babitsnál Kosztolányi jutott tovább. 
Babits útja, mint tudjuk, másfelé vezetett. József Attila kifejezésével élve: „magát emésztő 
szikár alak" maradt, de - mint az Új klasszicizmus felé című tanulmány alcíme mondja -
„töprengését" a húszas években „valami oltárnál" folytatta, ugyanakkor, amikor ifjúkori 
barátja makacsul egy pogány császárhoz, egy sztoikus gondolkodóhoz intézte hitetlen 
fohászait. 

12 FEUERMANN László, Babits: A Danaidák, It, 1971, 155-166, főként 162-165. 
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