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„IGEN ÉS NEM TÖKÉLETES 
SZINTÉZISE"1 

(SZERKEZET ÉS SZERKESZTÉS 
BABITS VERSENYT AZ ESZTENDŐKKEL! 

CÍMŰ KÖTETÉBEN) 

Számadás-kötet Babitsé, a fogadtatás hangjai is utalnak 
erre: 

„Egyetlen nagy mondanivaló tölti be. Mindegyik vers külön tárgy, és 
hangulatvilága megannyi illusztrációként ehhez az uralkodó mondaniva-
lóhoz kapcsolódik..."2 

— írja recenziójában Illyés Gyula. 

„A Versenyt az esztendőkkel! verseiben nincs egy olyan sor, mely egyet-
len földi tárgy képét kívánta volna rajzolni. Csak a lélek hangját halljuk, 
a mindentől elszakadt, éggel, földdel és önmagával harcoló lélekét, a vá-
gyódót, a kétségbeesettet, szörnyű álmokra s szörnyű valóságra kiválasz-
tottat"3 

— tanúskodik Török Sophie. A korabeli recenzensek, a kri-
tika, az életmű későbbi méltatói valamennyien hangsúlyoz-
zák a kötet jelentőségét. Kárpáti Aurél szerint „Ady utol-
só könyve óta nem kaptunk ilyen gazdag ajándékot".4 Sótér 
István a Magyar Szemlében megjelent nekrológjában a köl-
tői életművet épp ezzel a kötettel reprezentálja: „A Versenyt 
az esztendőkkel! költőjét nem veszthetjük el soha ..."5 

1 Kárpáti Aurél: Babits Mihály életműve. Athenaeum, 1941. 20. 
2 Illyés Gyula: „ Versenyt az esztendőkkel!" Nyugat, 1933.1. 689-694. 
3 Török Sophie: Költészet és valóság In: Babits Mihály: Keresztülka-

sul az életemen. Nyugat, 1939. Utószó 
4 Kárpáti Aurél: i. m. 20. 
5 Sőtér István: Babits Mihály (1883-1941). Magyar Szemle, 1941. 

210-215. 
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A kötet jelentőségét Babits is tudja, érzi. Jellemző meg-
nyilvánulása ennek az az arány, amellyel a kötetet a Válo-
gatott versekben szerepelteti (Athenaeum, 1941. Athenae-
um olvasótára sorozat). Az istenek halnak, az ember él kö-
tetből választja a legkevesebb verset, összesen hetet a negy-
venötből. Többi kötetéből átlagosan a versek negyedét, har-
madát emeli a válogatottak közé. Két kötete szerepel igen 
reprezentatívan a válogatásban: A Sziget és tenger negyven 
verséből tizenhetet, a Versenyt az esztendőkkel! kötet ötven-
két verséből huszonötöt szerepeltet! 

A Versenyt az esztendőkkel! Babits hetedik verseskötete, 
Az istenek halnak, az ember él 1928-as megjelenését követi 
1933-ban. Az alcím szerint a kötet az új költemények 1928-
1933 között született sorozatát öleli fel. A versek keletkezé-
si idejét csak néhány esetben ismerjük, ezért a kötet versei-
nek időrendjét csak az első közlés ideje szerint tekinthet-
jük át. A legkorábbi versek az Elgurult napok (Pesti Nap-
ló, 1928. december 25.), a Gondok kereplője és az Isten gyer-
tyája. (Mindkettő: Nyugat, 1929. január 1.) A kötet legfia-
talabb versei az Ájtatos párbeszéd Húsvétra és a Botozgató, 
mindkettő 1933. április 16-án jött, a Botozgató a Nyugatban, 
az előző a Pesti Naplóban. Hozzávetőlegesen tehát — a ver-
sek megjelenését alapul véve — ezen időhatárok között író-
dik a Versenyt az esztendőkkel! ötvenkét darabja. 

A kötet legtöbb verse a Nyugatban látott napvilágot (36), 
de jelentős a Pesti Naplóban megjelentek száma is (12). 
Az Estnél és a Magyarországban a kötet két-két verse jött. 
A Pesti Naplóban közölt tizenkét versből négy karácsonyi 
számban jelent meg. (1928: Elgurult napok; 1930: Év végén; 
1931: A jó hír; 1932: Mint forró csontok a máglyán) Ugyan-
csak karácsonyi számban jött a Magyarország által közölt 
két vers, a Paplanom virágai (1929) és A felnőtt karácsony 
(1930), s Az Est-béli két megjelenés egyike is karácsonyi. 
(Az álom kivetett 1929) Ünnepi számban jelenik meg az Aj-
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tatos párbeszéd Húsvétra is. Látható tehát, hogy a Nyugaton 
kívüli sajtóorgánumokban való megjelenések nagy része ka-
rácsonyi és húsvéti számokkal kapcsolatos. 

A Versenyt az esztendőkkel! a Nyugat-könyvek sorozatá-
banjelent meg. A sorozat terve — a Nyugat-Barátok Irodal-
mi Körének koncepcióján belül — Móricz Zsigmond fejé-
ben született. A terv szerint évente tíz Nyugat-könyv jelenik 
meg, terjesztésük kizárólag a kör keretén belül történik, a 
könyvkereskedelembe egyetlen példány sem kerülhet.6 Mó-
ricz szerkesztősége idején — az ismert problémák és nehéz-
ségek következtében — a terv csak részlegesen válik való-
ra, s 1931-33 között csupán négy mű lát napvilágot. (Köz-
tük a Babits szerkesztette Új Anthológia, 1932-ben.) A soro-
zat Móricz kiválása után is folytatódik, s így jelenhet meg a 
Nyugat-könyvek nyolcadik tagjaként Babits: Versenyt az esz-
tendőkkel! kötete 1933. június 16-án. 

A Versenyt az esztendőkkel! kötet igényes nyomdai mun-
káról tanúskodik: Középkék vászonkötés, a fedélen Beck Ö. 
Fülöp Nyugat-emblémájának dombornyomása, a gerincen 
aranyozott sorozat- és műcím, jó minőségű papír, ötféle be-
tűtípus dicséri a Révai Irodalmi Intézet nyomdájának mun-
káját. 

6 Lásd: Móricznak az írókhoz küldött szerződéstervezetét. In: Móricz 
Zsigmond, a Nyugat szerkesztője. PIM 1984. 403. 
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A kötetszerkezet vizuális elemei 

„ . . . optikai érdeklődése és érzékenysége 
nemcsak a természet, a valóság, de a művi, 
mesterséges látványok felé is különleges 
intenzitással fordult."7 

Babitsnál, a valóság költőjénél a látvány, a vizualitás al-
kotáslélektani szempontból elsődleges jelentőségű. Látási, 
érzéki élményei igen erősek, s ugyanilyenek vizuális emlékei 
is. Szülőföldjének tájélménye meghatározó szereppel bír a 
költészetében, s a látvány, az emlékként rögzült vizuális ké-
pek később is sokrétű hatóerőt jelentenek versanyaggá válá-
sukig. Jó példa erre a Török Sophie idézte „feledt célú gé-
pek hullamezeje", egy utazás közben rögzült kép versbeli 
objektiválódása.8 

Babits vizuális érzékenysége a Versenyt az esztendőkkel! 
kötet látványszerkesztésében, a vizuális eszközök alapstruk-
túra-támogató felhasználásában is tetten érhető. A kötet 
szedésképe igen változatos, s erős a valószínűsége annak, 
hogy ez a tipográfiai szerkesztési alapelveiben jól megfog-
ható elrendezés nem a nyomdának, hanem Babits előírá-
sainak köszönhető. A tipográfiai szerkesztés legfontosabb 
alapelve, hogy a kurzívan szedett versek előtt és után egy 
teljes oldal üresen marad. Ez a hat kiemelt versnél maradék-
talanul teljesül, még az első és az utolsó esetében is, pedig 
itt a kötetindítás és a lezárás elfogadhatóvá tette volna az 

7 Péter András: Babits szeme. In: Magyar Csillag 1943. augusztus 1. 
152. 

8 Az utazás Babits számára — fokozott vizuális érzékenysége miatt 
— mindig feszültséget jelentett, a vonat vagy autóút pedig — amelynek so-
rán „házakat, életeket torlódni" látott (Abból a kikötőből... 1930) - rend-
kívüli izgalmakat. Az utazás vizuális ingerei nemcsak költői képanyagot je-
lentenek számára, de gyakran az ihlet forrását is. (Lásd: A pályaudvaron; 
Vasúton; Vonaton; Haza a telepre; Éji út; Vasárnapi impresszió, autón; Tre-
molo; Erdő, fák, ágak..; Őrült vasak és halk acélok; Vonaton; Tátra felé; Ab-
ból a kikötőbőr) 



496 Forum 

esetleges kompromisszumos megoldást. Hasonló alapelv a 
versek lapközépi kezdése, amely a szerkesztés jelentős nó-
vumaként értékelhető. (Az ötvenkét versből negyvenkettő 
lapközépen kezdődik.) Ahol ez az elhelyezési mód nem va-
lósul meg, ott más alapelv érvényesítése — pl. a kurzívan 
szedett versek előtti tiszta oldal elhagyása — lehet az ok. 
(Lásd az Isten gyertyája elhelyezését!) Másutt (Rejtvények; 
Ájtatos párbeszéd Húsvétra) — a versek hosszából fakadóan 
— a két vers közötti szünet lett volna sok a lapközépi kez-
déssel. Külön tárgyalandó a Verses napló ciklusa, ahol a lap-
középi kezdés (hat esetben), illetve a laptetőn való kezdés 
(ugyancsak hat esetben) a kötetkonstrukción belüli újabb 
szerkezet kialakításának eszköze. 

A versek lapközépi kezdésének következménye lesz a 
versek előtti és utáni üres féloldal (vö. a kurzív versek előtti 
és utáni üres oldalakkal) és egy igen sajátos tipográfiai kép. 
Hogy a szedésformátum ilyetén alakulása korántsem lehet 
a véletlen műve, arra a kurzívan szedett versek képe a bi-
zonyíték. A hat kurzívan szedett vers a szedéskép alapján 
három típusba sorolható: 

1. fent és lent szedett (oldalanként 2 strófa) 
2. folyamatosan szedett (oldalanként 3-3,5 strófa) 
3. lent szedett (oldalanként 1 strófa). 

A kurzivált versekből az első típusban szedett a Mint a 
kutya..., az Introibo, valamint Az Isten és ördög. Folyama-
tos szedésű a Mint különös hírmondó... és a Verses napló. 
A harmadik típust az Olyan az életünk... képviseli. A kötet 
vizuális struktúrájában tehát három eszköze van a hat vers 
kiemelésének: a kurzív szedés, az eltérés a többi vers sze-
désképétől — a kurzivált versek elhelyezésére a szimmet-
ria, a többi versére az aszimmetria jellemző —, valamint a 
közrefogó üres oldalak. Mindezen vizuális eszközök a szer-
kesztettséget, a rendet, a verskötet önálló mikrokozmoszá-
nak létét sugallják az olvasónak, önál ló egységként él, lé-
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legzik a könyv, érzékelhetően több versek halmazánál, rit-
musa van, hullámzása és sajátos hangsúlyai.9 

A szavak, 
szószerkezetek tipográfiai kiemelésének funkciója 

Ó, ti kemény 
magvak, ti lelkem magvai, szók! 
művészetemnek nincs sava hát 
mely felolvasszon annyira csak 
hogy a gondolat salakja szent 
italomnak színét és ízét 
el ne búsítsa? 

(Recitatív) 

J. Soltész Katalin, Babits költői nyelvének avatott isme-
rője Babits tipográfiai kiemeléseit Arany hatásának tulajdo-
nítja, s a kiemelés eszközének véli: 

„Dőlt betűvel szedeti azokat a szavakat, amelyeknek különös nyomaté-
kotjelentőséget tulajdonít. (...) Másutt a szövegből kiütköző idegen szavak 
emelkednek ki dőlt szedésükkel. (...) A zökkenőmentes megértést szolgálja 
az alkalmilag főnévként használt más szófajú szók dőlt betűs szedése."1" 

Az idézett kijelentések tényként fogadhatók el, de nem 
adnak általános érvényű magyarázatot. Nem valószínű, 
hogy ugyanazon formai jelenség — a tipográfiai kiemelés 
— három egészen különböző részprobléma megoldását je-
lentené Babitsnál. Márcsak azért sem, mert joggal merül 
fel ekkor a kérdés, hogy az idegen, illetve főnevesült sza-
vaknak miért csak egy része kap ilyen megkülönböztetett 
figyelmet. Valószínű, hogy a kurzivált szavaknak, szószer-

9 Természetesen az efféle polifon vizuális szerkesztésnek ára van: A 
Versenyt az esztendőkkel! ötvenkét verse az első kiadásban százhuszonöt ol-
dalt foglal el! Ugyanezen versek a Babits Mihály összegyűjtött versei kötet-
ben (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1982.) ötvenhét oldalon találhatók. 

1 0 J. Soltész Katalin: Babits Mihály költői nyelve. Akadémiai Kiadó, Bp. 
1965. 325-326. 
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kezeteknek valamiféle egységes magyarázó elvét kell meg-
keresnünk. Azt az elvet, amelynek használata Babits szá-
mára nem alkalom- és ötletszerűséget, hanem következetes 
törvényszerűséget jelentett. De más bizonyítéka is van an-
nak, hogy a kurzív szedés nem a kiemelés vagy a nyomaté-
kosítás egyszerű eszköze. Babits ugyanis köztudottan élt a 
nagybetűs kiemeléssel is, amely az adott fogalom jelentősé-
gét hangsúlyozza, a szó szimbolikus, asszociatív körét tágít-
ja. Hogyan magyarázhatók az alábbi kiemelések? (A kurzív 
szedést aláhúzással jelöljük.) 

87 „csendüljön ki dalodból 
a Béke és Jövő: 
zengd, amit ó k akartak 
— s jaj! meg nem élhetik — : 
kik életünkért haltak, 
zengj életet nekik! 

(Prológus) 

22 „nem a seiend, hanem a geltend, ami 
mindörökre gilt 

tiszta és időtlen igazság — forma — zárt és 
egyre nyílt 

új formák felé, az Észnek játszani építősdit és 
rakni a formák formáit — míg tisztultan a 

boldog Ész 
állványról állványra hágva, heidelbergai 

halmokon 
túl, az örök Formák honában él, és élete 

nem rokon 
élmények süket életével — . . . " 

(Egy filozófus halálára) 

13 „Ki ünnepli ö t ma, mikor a vágy, a gond 
messze az Övétől, mint sastól a vakond" 

(Petőfi koszorúi) 
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A magyarázat nyilván csak az lehet, hogy a kurzív sze-
dés a nagybetűs kiemeléstől egészen eltérő funkcióval bír 
Babitsnál, hiszen a kettős kiemelésnek — lásd nagybetűs és 
kurzívan szedett Esz — csak így van értelme. Mi lehet te-
hát az az egységes magyarázó elv, amely valamennyi kurzív 
szedett szó és szószerkezet funkcióját megfejtheti? 

Kiindulópontunk Babits alkotó módszere s előadói stílu-
sa lehet. Tudvalevő, a kettő szorosan kapcsolódik. A kortár-
sak több helyütt megemlítik, hogy a Babits versek legtöbbje 
járkálva, sétálva született, a verscsírát némán mondogatva, 
továbbszőve. Ascher Oszkár írja Babits emlékkönyvében: 

„Aztán előadta saját versét a >Danaidák<-at, elmondta, hogy ezt a 
költeményt sokszor előadta nagyközönség előtt, mielőtt egy sorát is papírra 
vetette volna, tehát valóságos akusztikai >születés<volt ez."11 

A Turáni induló keletkezéstörténetéről Szilasi Vilmos ezt 
írja: 

„A vonatra várva, minden strófa megvolt, mire fölszállt. így készül a 
legtöbb, ácsorogva, sétálva." 

Természetesnek tűnik, hogy mindezen mozgások Babits-
nak olyan ritmusalapot adhattak, amely ihlető szereppel 
bírt, de egyben alapul is szolgálhatott a vers bonyolultabb 
ritmusainak. Nem véletlenül kerülhetett a Dobszó című ver-
sében a hasonlat két pólusára a két láb, s a dobverő: 

23 „Azért perget egyre marsot szívünk mint a dob 
melynek nyugtalan verője mint két láb topog." 

Az is valószínű, hogy Rába György a Récitâtív inspiráció-
ját vizsgálva nem teljes joggal nevezi botfülűnek Babitsot, 

„aki csak reménytelenül rajongott — s főképp esztétikai indítékokból 
— a zenéért, pusztán a zenei formanyelv expresszivitásából nem kaphatott 
ihletet".12 

1 1 Ascher Oszkár A „Húsvét előtt"-tôl a „Jónás könyvé"-ig. In: Babits 
emlékkönyv. Nyugat é. n. 249. 

1 2 Rába György: Babits Mihály költészete. Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Bp. 1981.470. 
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Ez a kategorikus kijelentés csak akkor lehetne igaz, ha a 
zenét pusztán melódiának tekintenénk. De a zenének két 
olyan központi eleme van, amelyből a forma többi össze-
tevője kibontakozhat: a melódia és a ritmus. A kettő közül 
legfeljebb a melódiát zárhatjuk ki — bár az sem bizonyított 
tény, hogy jogosan —, de nem tehetj ük ezt semmiképp a rit-
mussal, s a melodika recitativo válfajával. 

A ritmus és a recitativo kulcsfogalmak Babits alkotói ha-
bitusának feltárásában. Nem véletlen, hogy Babits verscímei 
között szép számmal akad olyan, amely primer, de legalább 
szekunder jelleggel ritmikai fogantatású.13 Az erős ritmikai 
indítékok nemcsak a versek születésekor érezhetők, hanem 
Babits előadói stílusában is, melyet legpontosabban Hont 
Ferenc elemzett: 

„A dallamos, elnyújtott beszédmód, a rövid és hosszú szótagok pontos 
váltogatása a vers ritmusát érzékelteti. A hangszín finom árnyalásai kifeje-
zik a verssorok hangulati tartalmát. A plasztikus tagolás, a kemény és lágy 
hangsúlyok helyes elosztása világosan kidomborítja a mondatok értelmét. 
Babits csodálatos érzékkel hidalja át a magyar értelmi hangsúly és az idő-
mértékes nyomaték ellentéteit a beszédben. Művészien játszik a ritmizálás 
e kettős lehetőségével ( . . . ) Értelem, érzés és zeneiség szervesen egybe-
fon-."14 

S itt kanyarodhatunk vissza kiindulópontunkhoz, s ha 
hipotetikus érvénnyel is, de kijelenthetjük, hogy a szavak, 
szószerkezetek tipográfiai kiemelésének Babitsnál mindig 
akusztikai magyarázata van. A kiemelés szükségességéről 
valószínűleg akkor dönt a költő, amikor az írásképet össze-
veti a benne létező akusztikaival, s az íráskép nem idézi fel 

1 3 Lásd: Golgotai csárda; Theosophikus énekek; Strófák a wartburgi 
dalnokversenyből; Turáni induló; Ballada írisz fátyoláról; Esti dal; Éji dal; 
Haláltánc; Cigánydal; Téli dal; Naiv ballada; Egy dal; Szerenád; Dal, régi-
módi; Fájó, fázó énekek; Reggeli ének; Recitatív; A jóság dala; Fortissimo; 
Zsoltár gyermekhangra; Zsoltár férfihangra; Dal, prózában; Dal az esztergo-
mi bazilikáról; Himnusz; Győzelmi ének, estefelé; Gondok kereplője; Medve-
nóta; Tremoló; Dobszó; Beteg-klapancia; Botozgató; 

1 4 Hont Ferenc: Hogyan szavalt? In: Babits emlékkönyv. 248. 
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pontosan azt,15 vagy félreértelmezésre adhat alkalmat. Ez 
utóbbira jó például szolgálnak azok a sorok, amelyekben a 
kurzív kiemelés révén nem a jelző, hanem a jelzett szó kapja 
az intonációs nyomatékot: 

9 „Előtte állva szolgálója tartja, 
rabszolgalány, a drága ládikát," 

(Hegeso sírja ) 

85 „hogy útja szűk bár, de valódi pálya, 
mert hódít s nemhiába ballag ott' 

(Hadjárat a semmibe) 

25 „mig tisztultan a 
boldog Esz 

állványról állványra hágva, heidelbergai 
halmokon 

túl, az örök Formák honában é l , . . . " 
(Egy filozófus halálára) 

A kurzívan szedett szavak, szószerkezetek tehát akusz-
tikai egységeket jelölnek, olyanokat, amelyeknek váratlan 
intonációs nyomatéka van. (Az intonációs nyomaték lehet 
hangsúly, azaz erősségi nyomaték, lehet dallamcsúcs, dal-
lamugrás, azaz magassági nyomaték, vagy mindkettő.) Az 

15 A kettő egybeesése Babits számára igen fontos, hiszen ideális befo-
gadói aktusnak a hangosan (magunknak) olvasott verset tartja. Lásd: Költő 
és tolmácsa. (1918): „A verset tehát, ahogy a költő szánja, mégiscsak ma-
gunknak mondjuk és olvassuk. Az ilyen olvasás nem előadás, és bár han-
gosan történik, célja a közlés. Nincs kötelezve a megértésre, az értelem ki-
domborítására, mely a művészien bonyolult nyelvű verseknél az előadónak 
gyakran oly nehézséget okoz. Az ilyen magányos olvasás még ha hangos 
is, nem beszéd. Nem megértetni akar, hanem a nyelv titkos zenéjét élvezni, 
és testet adni a vers ritmusának. Inkább skandálás ez, mint szavalás. Hang-
hordozása éneklő, és a grammatikai értelem másodrangú benne." In: Ba-
bits Mihály: Esszék, tanulmányok Szépirodalmi Könyvkiadó Bp. 1978.1. к. 
524-525. 
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egységes magyarázó elv tehát nem jelentéstani vagy mon-
datszerkezeti, hanem hangzati indíttatású. 

A kurzívan szedett versek kérdése 

„Az író szándéka a döntó tényező.. . "16 

A többdimenziós távlatosság, mint Babitsnál ab ovo lé-
tező alkotáslélektani elem és állandóan jelenlévő igény Ba-
bits számára a valóság egyik leglényegesebb vonása, amely-
hez hasonlóan a gondolathoz is több dimenziót rendel: 

„. . . a drótokat pedig, e vékonyan kanyargó, egyformán piszkos tinta-
drótokat, melyek lapomat hálózzák, utálom, akár a síneket — hisz sínek 
ezek is, irányzó és korlátozó sínek: egy irányba terelik, egy dimenzióba szo-
rítják a gondolatot; holott a gondolat, ha bomba s nemcsak nyíl, s ha van 
akarata a robbanásra, nem egy cérnadróton, de talán a szélrózsa puszta 
síkságán sem férne el, hány dimenziója van a gondolatnak? S éppen tán az 
a legnagyobb hibája az emberi nyelvnek, hogy csak nyíl és csak dróton jár 
és sínen, és csak egy dimenziós . . . "1 7 

Babits problémája nyilvánvalóan az, hogy a műalkotás 
horizontális dimenziója nem elégséges, az irodalmi mű jel-
sorain végigfutó emberi tudat nem mindig képes dekódolni 
a többdimenziós gondolatot, a maga teljességében megra-
gadni a lényeget. (Lehetetlen itt nem gondolni a struktura-
lista Roman Ingardenre, aki a harmincas években dolgozza 
ki az irodalmi műalkotás kétdimenziós szerkezetét.) 

Hogy Babits ezen gondolata nem tartozik a pillanatnyi 
ötletek, a magamutogató alkalmi levélsziporkák közé, azt 
bizonyítja az a tény, hogy évtizedekkel később is felbukkan, 
szinte változatlan formában: 

1 6 Babits egyetemi előadása (1919. május 12.) Szabó Lőrinc lejegyzé-
sében. In: Mint különös hírmondó. PIM Bp. 1983. 259. 

1 7 Babits levele Kosztolányihoz. Szekszárd 1904. május. In: Babits-
Juhász-Kosztolányi-levelezése. Akadémiai Kiadó, Bp. 1958. 8. 
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,A tág, szabad látóhatár előtt úgy érzem, hogy itt állok megint az élet 
közepén. Gondolatom szabadon legelész, mint a kifogott lovak. Szükségem 
van erre a korlátlanságra. írás és olvasás keskeny sínekre kötözik a lelket: 
amit a betűsorok vonala jelképez. Kevés türelmet érzek a síneken."18 

A sokdimenziósnak érzett gondolat megragadása, az egy 
dimenzión való túllépés poétikai lehetősége Babits alap-
problémájának tekinthető, s ezen törekvései nem eredmény 
nélküliek. Amit Bolyairól ír, rá is igaz: 

9 „Új törvényekkel, túl a szűk egen, 
új végtelent nyitottam... "19 

Legértőbb kritikusai jól érezték Babits versdimenziót fe-
szegető szándékát, Szilasi Vilmos még a Babits-jelenség 
meghatározására is a tér, a dimenzió szavait hívja segítsé-
gül: 

„Relatív egyszerű helyzetekben, viszonylatokban, néha egy-egy szóban, 
sőt mozdulatban váratlan komplikációkat fedezett fel, mély dimenziókat, 
mélységeket, a felületek alatt rejló felületeket, melyeket más szem sohase 
látott volna. Költészetének titka is ilyen rejtett kapcsolatok felfedezése. 
( . . . ) Babits költői nyugtalansága... mélybe fúró, kép helyére egy mélyebb 
képet kereső, mint az ingerült monománia, melytől legderültebb pillanatai-
ban sem tudott szabadulni."20 (a kiemelések tőlem) 

Noha Babits elméleti írásaiban nem beszél arról, hogy a 
sokdimenziós gondolat hogyan, milyen eszközökkel ragad-
ható meg, milyen módon közvetíthető, költészete és iroda-
lomelméleti fejtegetései azonban valószínűsítik, hogy leg-
főbb eszközként az asszociációt használja: 

„A művészet hatása, mint a nyelvé, asszociációkon sarkallik, s az asszo-
ciáció már mindig ősi, hagyományszerű beidegezettséget feltételez. S ez 
nemcsak a megértésre, nemcsak a művek értelmi oldalára vonatkozik: ha-
nem éppen oly mértékben arra, aminek a megértés mindig csak eszköze: a 

1 8 Babits Mihály: Beszámoló egy nyárról Nyugat 1934. szeptember. In: 
Könyvről könyvre. Magyar Helikon, Bp. 1973. 219. 

1 9 Babits Mihály: Bolyai (Recitatív 1916.). 
2 0 Szilasi Vilmos: Rövid emlékezés Babits Mihályra. In: Babits-Szilasi 

levelezés. PIM é. n. 21-22. 
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megérzésre, a legsúlytalanabb hangulati elemekre. Az érzelem, a hangulat 
is asszociatív valami: a hatásoknak emlékekbe kell kapcsolódni, hogy egy-
általán valami érzelmet fölkelthessenek, meg kell rezzenteni valami régit a 
lélekben."21 

A megfelelő asszociációk felkeltésére Babits nemcsak a 
szavakat, szószerkezeteket, illetve azok sorrendjét használ-
ja, hanem bátran él a szókapcsolatok esztétikai többrétűsé-
gének lehetőségével, a szemantikai többrétűséggel, a gram-
matikai alakzatokkal, a tagolás és tördelés, a kiemelés esz-
közeivel, vagyis sokféle és sokféleképp használható elemből 
építkezik, öntörvényű konstrukciót, intellektuális szerkeze-
tet alkotva. Azt is mondhatnánk, kreatív, konstruktív mó-
don: 

„A művészet a világ másolata s több: a természet folytatása, továbbépí-
tése; új variációk létrehozása a meglévőkből és azokon felül."22 

,A művészet célja új dolgokat — nem, ezt jaj, nem lehet — új kombi-
nációkat teremteni, ezáltal új érzéseket kelteni."23 

Konstruktív elvek ezek, ha nem is feltétlenül maga a kon-
struktivizmus. Az öntörvényű rend, a formafegyelem, a szer-
kesztettség, a verselemek funkcionalitása mind olyan sa-
játosságok, melyeket a tárgyias-intellektuális stílus a kon-
struktivizmustól kaphatott. 

A kötetszerkesztés tehát — a versek kiválasztása, sor-
rendje, ciklizálása, tagolása, tördelése, szedése — Babitsnak 
kezdettől fogva kötetkomponálást jelent. Nem szükségből 
végzett befejező munkálatokat, de a munka legfelelósség-
teljesebb fázisát: 

2 1 Babits Mihály: Ma, holnap és irodalom (1916). In: Babits Mihály: 
Esszék, tanulmányok. I. k. 440. 

2 2 Babits Mihály: Szagokról, álatokról (1909). In: Babits Mihály: 
Esszék, tanulmányok I. k. 48. 

2 3 Babits Mihály: Játékfilozófia (1912). In: Babits Mihály: Esszék, ta-
nulmányok. I. k. 296. 
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„Műve még itt van előtte, minden lehet tökéletes remek vagy gyökeres 
hiba."24 

Babits ezen a területen sem bíz semmit a véletlenre, pil-
lanatnyi ötletre. A legapróbb szerkesztési megoldásnak is 
oka van nála, amelyből nem enged. Jól példázza ezt az első 
verseskötet címének esete. Tudvalevő, hogy a Levelek írisz 
koszorújából helyett Osvát „Fanyar gyümölcsök"-et, Igno-
tus „írisz koszorújából"-t ajánl. A fiatal fogarasi tanár — ki-
nek addig néhány verse jelent meg — nem enged a modern 
irodalom tekintélyeinek, a cím változatlan marad. Jóval ké-
sőbb a tanítvány Illyés is Babits szigorú szerkesztési elveiről 
számol be: 

„Helye volt nála a látszólagos zökkenéseknek is, csalhatatlan ösztön-
nel és még a művészi csábítást is legyőzni tudó kegyetlenséggel dolgozott 
a művön. Nem sokat világítanék meg vele, ezért puszta kérkedés volna el-
mondanom, mit tapasztaltam e téren, amidőn már betegen kezembe adta 
könywé-rendezésre azt a kézirattömböt, amelyből a Versenyt az eszten-
dőkkel! lett: minden hadakozásom ellenére egymásután szakított szét ver-
seket csak azért, mert érzése szerint nem illenek az egészbe."25 

A kötet szigorúan szerkesztett mikrokozmosz tehát, nem 
csak versek halmaza. Rába György fő indítékként Baude-
laire-t emlegeti, akinek Les Fleurs du Mal kötete óta „a 
magas költészet nem pusztán versek egymásutánja",26 s 
Baudelaire ilyetén hatását maga Babits is elárulja Juhász-
hoz írt levelében: 

„ . . . a Baudelaire Tableaux Parisiensjeinek mintájára egész ciklust ter-
veztem budapesti képekből".27 

Nem hagyható azonban figyelmen kívül az a tény, hogy a 
baudelaire-i mintára írt Lyrai festmények ciklus csak a kéz-

2 4 Babits Mihály: A legérdekesebb könyv. Nyugat 1933. október 16. In: 
Könyvről könyvre. 182. 

2 5 Illyés Gyula: Az ismeretlen. In: Babits emlékkönyv. 188. 
2 6 Rába György: i. m. 16. 
2 7 Babits Mihály - Juhász Gyulához. Szekszárd 1905. In: Babits-

Juhász-Kosztolányi levelezése. 91. 
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iratban létezett, s Babits első kötetében nyílt ciklusként már 
nem jelent meg! (Noha a budapesti képek — a Mozgófény-
kép, a Régi szálloda, a Városvég és A világosság udvara — 
egymás mellé kerültek.) A nyílt ciklusos megoldást követ-
kezetesen csak egyetlen kötetében, a Recitatívban választ-
ja, de a következő kötetekben ismét visszatér a maga sajátos 
egyéni szerkesztéséhez! 

Ezért válnak a babitsi szerkesztés legalapvetőbb kérdésé-
vé ezen kötet esetében a kurziválással kiemelt versek, hiszen 
a nyílt ciklusok helyett ezek játszanak valamiféle tagoló sze-
repet. De kérdés, hogy mi a kiemelés oka és célja, ilyen szer-
kezet mellett beszélhetünk-e ciklusokról, s ha igen, milyen 
a kapcsolat a kiemelt versek és a ciklusok között? J. Soltész 
Katalin szerint: 

„A teljes egészükben dőlt betűvel szedett versek arra szolgálnak, hogy 
a verskötet nyomdai képét tagolják, változatossá tegyék, s egyben mintegy 
summálják az egyes ciklusok mondanivalóját."28 

Kárpáti Aurél a kötetről szólva úgy véli, hogy a kie-
melt versek „ciklusok szaggatott lihegésű nyitányai",29 Rá-
ba György szerint pedig a kurzivált versek „lappangó cik-
lusokat"30 jeleznek előre. Mindhárom vélemény azonos a 
ciklusok feltételezésében, illetve abban, hogy a kiemelt ver-
sek ezen ciklusok lényegét, hangütését jelentenék. Ezt a 
megközelítést elfogadva azonban nem tudunk mit-kezde-
ni a kurzivált záróverssel (Az Isten és ördög... ), mely nyil-
ván nem lehet cikluskezdő vers. Másrészt a kiemelt versek 
egyikét-másikát egyáltalán nem jellemzi az a kulcsszerep, 
amely ciklusnyitó funkcióban elvárható lenne {Hunyt szem-
mel; Hegedűk hervatag szava; а Verses napló bevezetője). Ha 
a ciklust azonos tárgy- és gondolatkörből fakadó, szorosab-
ban vagy lazábban összefüggő művek sorozatának tekintjük, 
akkor az is nyilvánvaló, hogy a nyílt ciklusokkal szerkesztett 

2 8 J. Soltész Katalin: Babits Mihály költői nyelve. 327. 
2 9 Kárpáti Aurél: i. m. 24. 
3 0 Rába György: Babits Mihály. Gondolat Kiadó, Bp. 1983. 282. 
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kötet — mint például a Recitatív — az azonos ciklusba ke-
rülő verseket a ciklusszervező szempont alapján összeránt-
ja, s ezzel erőteljes távolság jöhet létre a ciklusok között. 
A nyílt ciklusú művek összképe ezért szükségképp mozaik-
szerű, a különböző ciklusok versei közötti kapcsolatok szű-
kebbek és a ciklus címektől átértékeltek lesznek. Ez termé-
szetesen nem jelent feltétlenül hátrányt, s írói habitus kér-
dése, hogy a nyílt ciklusú struktúra az elónyösebb, vagy az, 
amelyet ciklikus kötetszerkesztésnek nevezhetnénk. Babits 
az utóbbival élt gyakrabban. Ez a megoldás ugyan rendkívül 
gondos szerkesztést követel, hiszen — ahogy Illyés magya-
rázza — : 

„A versek akkor kezdenek többet jelenteni maguknál, akkor izzik föl 
bennük a rejtelem, amikor egymás mellé kerülnek. Egymást magyarázva 
mindinkább egy külön egységet magyaráznak."31 

A versek ciklusszerű tematikai kapcsolása itt is megtör-
ténhet, de a ciklusdeklarálás hiányában az egészen belül 
két-három vers is önálló egységet képezhet. A kötet te-
hát nem nagyobb ciklusokból épül, hanem kisebb-nagyobb 
egységekből, amelyek között lehetnek nagyobbak, akár cik-
lusnak tekinthetők, és kisebbek, melyek nem, de a kötet 
egészére mégis a ciklikusság jellemző, abban az értelem-
ben, hogy az egy-egy „tételnek" tekinthető kisebb-nagyobb 
egységek összességükben egy kerek egészet alkotnak. Az 
egyes tételek összetartozásában egység (tematikában, hang-
nemben), változatosság (ritmusban, dinamikábanjellegben 
stb.) és fokozás valósul meg. 

A kiemelt versek tehát formai szempontból makrostruk-
turális vázat, funkcionális szempontból pedig a ciklikus ba-
bitsi szerkezet indítását, finom átvezetéseit és lezárását je-
lentik. így jöhet létre a versbe venni vágyott „mindenség", 
a költő mikrokozmosza, egy új világ. S ez a tény módszerta-
ni tanulságokat is felvet: A Babits verseket nemcsak önma-
gukban, de kötetbe illesztve is vizsgálnunk kell, s elenged-

3 1 Illyés Gyula: Az ismeretlen. In: Babits emlékkönyv. 186. 
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hetetlenül szükségessé válik a kötetek mikro- és makroszer-
kezetének vizsgálata, az egyes versek kapcsolódó jelentés-
síkjainak és jelentésrétegeinek elemzése, a versek asszocia-
tív kapcsainak feltárása, s a szerkesztés, a tagolás legkisebb 
jelenségeinek áttekintése, a költői dimenziók kutatása. 

A Versenyt az esztendőkkel! kötet makrostruktúrája 

„ . . . hány dimenziója van a gondolatnak?"32 

A Babitsra leginkább jellemző ciklikus szerkesztést mu-
tatja ez a kötet is, amelyben a makrostrukturális vázat a ki-
emelt versek alkotják. Ez a váz szokatlanul szabályos, szin-
te matematikai képletbe foglalható: A kiemelt versek 8-10-
12-8-8- verset fognak közre. Tudatos vagy véletlen jelenség? 
Kár lenne egy „Gondolta a fene!" jellegű szabályosságot 
Babitsra erőltetni. Annál is inkább, mert a kurzivált ver-
sek hasonlóan szabályos és arányos elhelyezésével más kö-
tetben nem találkozunk. Másrészt a ciklikus szerkesztésben 
éppen nem a kurzivált verseknek valamiféle szabályos elhe-
lyezése a lényeges, hanem az, hogy a bevezetés, átvezetés, 
lezárás funkciójának eleget tegyenek ott, ahol ez szükséges. 
A hangsúly nem az építőelemek számán, hanem azok kap-
csolódásán, egymáshoz-illésén, egymásra-hatásán van. Igen 
érdekes ennek kapcsán megvizsgálnunk, hogy a Nyugat azo-
nos számában megjelenő versek — feltételezve, hogy a fo-
lyóiratban sem véletlenül kerültek egymás mellé — a kötet-
ben szomszédok maradnak-e? Nos, csak egyetlen esetben 
bizonyult a két vers kapcsolata olyan erősnek, hogy a kötet-
ben is egymás mellé kerültek, a Holt próféta a hegyen és a 
Dzsungel-idill esetében!33 

3 2 Babits levele Kosztolányihoz. Szekszárd, 1904. májas In: Babits-
Juhász-Kosztolányi levelezése. 8. 

3 3 Az egy számban megjelent versek a következők: Gondok kereplő-
je-, Isten gyertyája. Nyugat 1929. január 1. Fáradtság; Levél; Afrika, Afrika 
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Mindezen tények súlyos adósságainkra vetnek fényt: 
Többnyire Babits verseivel foglalkozunk, s nem kutatjuk, 
vizsgáljuk azt az egységet, amelyet verseskötetnek neve-
zünk. Pedig Babits, a „csodálatos egység teremtője"34 rend-
kívül tudatos munkát végzett kötetkomponálás közben is. 
Akkor is, ha „az egésznek tervét ő sem látta előre, csak a 
részletekét, de azt aztán halálos biztonsággal, az első pilla-
nattól fogva".35 

A kiemelt versek makrostrukturális vázként való viselke-
dése jól nyomon követhető, ha a kötet makroszerkezetének 
kapcsolóelemeit, a legfontosabb jelentéssíkokat,36 jelentés-
rétegeket,37 jelentésköröket,38 asszociatív kapcsolatokat39 

Nyugat, 1929. augusztus 1. Almok laisza kertjeiből; A vetkőző lelkek Nyugat 
1930. november 16. — Holt próféta a hepyen; Dzsungel-idill Nyugat 1931. 
augusztus 1. 

3 4 Illyés Gyula: Az ismeretlen. In: Babits emlékkönyv. 188. 
3 5 Uo. 
3 6 Jelentéssíknak tartjuk azokat a nyelvi jeleket, jelkapcsolatokat, 

amelyeknek valóságvonatkozása azonos. Szemantikai oldalról vizsgálva a 
jelentéssíkok hozzák létre a szöveg lineáris kohézióját. Megjelenési formái 
leggyakrabban az azonosság (szóismétléssel, utalással, parafrázissal stb.), a 
felsorolás, a felosztás stb. 

3 7 Jelentésrétegről akkor beszélünk, ha az azonosság szinonimák se-
gítségével jön létre. 

3 8 Jelentéskörnek nevezzük mindazon gondolatköröket, melyek a je-
lentéssíknál és a jelentésrétegnél bonyolultabb szervezódésűek, nem nyi-
tottak, hanem zártak, gondolati magvuk állandó, s jelentésátvitel révén glo-
bális többletjelentéssel bímak. (Például a mag-lét-szimbóluma.) 

3 9 Az asszociatív kapcsolatok és kapcsolódások nehezen helyezhetők 
el a tudományos rendszeralkotás kategóriáiban. Kétségtelen, hogy bizo-
nyos fajtái tudatos írói szándék következtében jönnek létre, de rendkívül 
jelentős hányaduk kívül van ezen a körön. Ezért az asszociatív kapcsoló-
dás kialakulása nehezen elemezhető, hiszen gyakran a tudatosulás szintjét 
sem éri el, s a dolog természetéből fakadóan a befogadási aktus szubjekti-
vitása itt érvényesül a legerőteljesebben. A létrejövő asszociációs hálóza-
tok különbözhetnek egymástól a kapcsolódási pontokban (mi mit idéz fel) 
a kapcsolódás erősségében (Egy erős asszociáció nemcsak egy pontot, ha-
nem egész pontsor fokozatosan gyengülő láncolatát kapcsolhatja be a há-



510 Forum 

feltárjuk a versben és a versek között. A kötet első versét, 
a Mint a kutya ... kezdetűt vizsgálva, a legfontosabb jelen-
téssíkok a következők: én, kutya, sár, kiált, hang, élet, út, 
király, ajak, határ, ablak, (tömlöc)kamra, iszap, szalag, caf-
rang, sallang, szó, dadogás. Ezek a jelentéssíkok egy-egy új 
szó beépülésével jelentésrétegekké szerveződnek: 
- hang, szó, dadogás 
- szalag, csecsebecse, sallang, ruha, cafrang, rongy 
- jönnek, tolulnak, kibújnak, átnyomulnak, túrnak, fúrnak. 

A kutya, sár, (tömlöc)kamra, iszap, szél jelentéssíkok 
a költő fenyegetettségének, kivetettségének, védtelenségé-
nek jelentéskörét építik: 

1 „Mint a kutya silány házában, 
legeslegutolsó a családban, 
kiverten és sárral dobáltan, 
és mégis híven és bátran 
kiált egyedül a határban 
fázva és szeleknek kitártán: 
amit kiáltok, úgy kiáltom 
vénen, magamban és ziláltan, 
sárosan, rúgdalva, ruhátlan, 
híven remegve és bátran. 

12 (és hangom).. . 

17 száz faltól fulladt és bamba, 
mert az élet mosott goromba 
habjaival, és süket és tompa 
iszapot rakott minden ablakomba."40 

lózatba!) a kapcsolódási pontok számában. A művek hatása épp az asszoci-
ációk miatt mutat csak tendenciaszerűen egy irányba valamennyi befogadó 
számára, s a részletek milyensége, tónusa, gazdagsága ezért lesz eltérő. 

4 0 A számok a verssorok sorszámai. 
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Apróféta-attitűdjelentésköreisjelenvan — a magányé-
val szinte összeforrva — az idézet 4-6. sorában. Mellette 
igen tisztán csendül fel a magába zárt, az önmagára ítélt em-
ber babitsi jelentésköre, amely az alany tárgyiasságának és a 
tárgy alanyiságának összefonódását boncolgatja, s A lírikus 
epilógja óta Babits toposzaihoz tartozik: 

12 „és hangom mint vén kutya hangja 
rekedt már, vagy mintha a kamra 
mélyéből jönne, tömlöckamra 
mélyéből. (É n vagyok a kamra.)"41 

Az asszociatív kapcsolatok a kirekesztettség-kizártság, a 
vízár-fulladás, a királyi követség körében a legerőteljeseb-
bek. Az utóbbi esetében egymásra vetülhet a három kirá-
lyok hódolása s a virágvasárnapi bevonulás Jeruzsálembe: 

47 „dadogás vagyunk, egy szó jön utánunk, 
követek vagyunk, utat csinálunk. 
Nagy szó, nagy szó a mi királyunk! 
Mi dadogunk, de várj, ki jön utánunk." 

A kötet második versét, a Gondok kereplőjét vizsgálva ha-
mar kiderül a két vers gazdag kapcsolatrendszere, a két vers 
jelentésrétegeinek, jelentésköreinek kapcsolódása. (A Mint 
a kutya... kiemelt volta persze hipotetikusan előrevetítette, 
hogy kapcsolódási pontjai gazdagabbak lesznek, mint egy 
átlagos versé.) A hang, szó, dadogás jelentésréteg továbbé-
pül ebben a versben is a madár, dal, madárhang jelentésré-
tegben. (Mindkét jelentésréteg a költői szólás szinonimáit 
jelenti.) Ugyanígy fejlődik tovább a szalag, csecsebecse, sal-
lang, ruha, cafrang, rongy jelentésréteg is, itt flanell, selyem, 
rongy formában. S az antomímikus megoldás is szinte pár-
huzamos: 

4 1 Lásd még a kötet következő verseit: Álmok kusza kertjeiből; Rejtvé-
nyek; Téti barlang III. 
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26 „S szólok:=Gyermekeim, ti hangok, 
vegyetek föl néhány cafrangot, 
néhány szalagot s sallangot! = 

35 de a hangok csak jönnek, tolulnak, 

40 míg cafrangjaik rongyokban lehullnak." 
(Minta kutya...) 

21 „Pedig él: egész nap csirreg a fülembe, 
dalt töredez halkan; 
elkezdi, s elhagyja... dalainak selyme 
rongy az utcazajban." 

( Gondok kereplője) 

Az ellentétekre épülő megoldás a két versben az igei je-
lentéssíkokban és jelentésrétegekben is hasonló: fölvesz-
lehull (Mint a kutya... ), illetve: leng, száll-szakad. (Gon-
dok kereplője) 

A Mint a kutya... három fontos jelentésköréből kettő a 
Gondok kereplőjében is jelen van, szinte teljesen eggyé öt-
vöződve. A költő fenyegetettsége, kivetettsége, védtelensé-
ge és a magány egyszerre ölt testet a magányt kereplőjével 
kényszerűen fenntartó bélpoklos képében: 

29 „Ki kötötte ezt a kereplőt nyakamba, 
mint a poklosoknak, 
hogy ezer arc közt is vakon, mint a bamba, 
s egyedül, bolyongjak?" 

De a magány már a korábbi sorokban is megjelenik, szin-
te kozmikus magányként: 

11 „bujdosni, mint aki maga van a földön, 
az Űrben maga van." 
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A Mint a kutya... fenyegetettséget érzékeltető, vízárt, 
fulladást asszociáltató képei folytatódnak a Gondok kerep-
lője ingoványt idéző képével: 

13 „s minden lépésénél mögötte, úgy tetszik, 
elsüllyed a parlag." 

Új jelentéskörként jelenik meg a Gondok kereplőjében a 
mag-lét képe, melynek legfőbb momentuma nyilvánvalóan 
az embertől való általános értékféltés. A kötet hetedik ver-
sében (Füst és korom közül) is felbukkan ez a jelentéskör, 
az érték itt is az emberi világgal szemben áll, mint az embe-
riség által fel nem ismert, rejtett érték, de a kiterjesztés itt 
már pusztán a költői szubjektumra vonatkozik: 

19 „Ami kincseimben legcsudább, 
ők lelik meg, mert ti eldobtátok, 
mint a gyermek az almacsutkát. 

Árva, kemény, nedvtelen csutak: 
mégis benne minden nedvek anyja, 
a jövőnek szórt morzsa, a Mag." 

A Gondok kereplője is igen gazdag asszociatív kapcsola-
tokat mutat a magány, a fenyegetettség körében, s a bélpok-
los képe önkéntelenül kapcsol vissza a követek után érkező 
király-szó révén felidézett Jézus bélpoklosokat is gyógyító 
alakjára. 

A Gondok kereplője és Az álom kivetett makroszerkeze-
ti kapcsolódása — a fenyegetettség, kivetettség, védtelen-
ség jelentéskörének azonossága mellett — a belépő mi je-
lentéssíkkal valósul meg. A Gondok kereplője még az én-
re, Az álom kivetett már a mire, Babits és Török Sophie lí-
rai alanyára épül. Ez az a jelentéssík, amely a kedves jelen-
téssíkkal együtt a kötet továbbépítésének legfőbb fonalát je-
lenti, s négy verset kapcsol össze — más jelentéssíkokkal és 
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-rétegekkel együtt — igen szorosan.42 A jelentésréteg meg-
jelenési formája a következetesen, minden versben főnév-
ként fölbukkanó „kedves" szó, a többes szám első személyű 
igei- és birtokos személyragok, valamint a „mi" személyes 
névmás. A jelentéskör, amely erre a jelentésrétegre épül, a 
kettős kiszolgáltatottság a társas küzdés, az egymásrautalt-
ság, és az ennek ellenére — a szubjektum magába zártsága 
okán — törvényszerűnek érzett kettős magány: 

23 fogságra hullunk, 
s kínoznak, míg eljön értünk az Alom, a 

mentőhajó." 
(Az álom kivetett) 

29 „Mintha külön nem volna elég útvesztő lelkünk 
vagy testünk, 

egymásra dobott két háló, egymás zavarába 
estünk. 

Egymás élete szörnyeivel tele minden bozótunk: 
dupla sűrűségben járunk mi, s kézenfogva 

tapogatózunk." 
(Almok kusza kertjeiből) 

A kötet nyolcadik versében, a Fáradtság címűben a fe-
nyegetettség, kivetettség, védtelenség jelentésköre kerül is-
mét felszínre, s teremt meg további szoros konnexiót, egé-
szen az Introibóig, a kötet második kurzivált verséig. A cik-
likus szerkesztés sajátosságainak megfelelően további kul-
minálódás jelei is mutatkoznak: A kötet első versében már 
megmutatkozó prófétasors és próféta-lét jelentésköre — öt 
versen keresztüli lappangás után — a hetedik és nyolcadik 
versben ismét a felszínre tolul: 

42 Az álom kivetett; Almok kusza kertjeiből; Rejtvények; A kedves arc-
képe. 
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1 „Füst és korom, megtorlik a Vád 
feje körül, aki fáklyával megy 
ilyen fulladt, szűk pincéken át. 

Maró füst és keserű korom 
óh, be gonosz levegőt kell színom 
bújkáló bús magyar útamon!" 

(Füst és korom közül) 

A két strófa asszociatív ereje is óriási, a „megtorlik a Vád 
feje körül" szószerkezet a töviskoronás Krisztust idézi fel, 
de a fáklyás ember prófétát asszociáltat, a „bús magyar út" 
pedig Ady magyar ugar-magyar messiások szimbólumköre-
it mozgósítja. A próféta alakja még tisztábban áll előttünk a 
Fáradtság című versben, ez már a jónási szituáció tiszta fel-
villantása: 

27 „És kiállítottál 
világ elé, magasba, s ajkaimra 
oly szókat adtál, hogy álmodva sem 
mondtam volna ki nélküled. S ma itthagysz 
ébredve és vénen és meredélyek 
fölött, s én nem is tudom, mit kívánjak, 
amint susogó hangod távolodni 
s halkulni érzem." 

Az első nagyobb egység utolsó verse az Isten gyertyája. 
Strófazáró kérdéseinek („mit akarsz velem, Isten?") hátte-
re a világ és az egzisztenciális lét együttes fenyegetettsége, 
amely Babitstól új költői magatartást kíván, követel. A kér-
désre a kötet második kurzivált verse, az Introibo válaszol, 
a mag-lét jelentéskörével, ez jelenti tehát az átvezetés leg-
fontosabb elemét. 

A soron következő versek, a Medve-nóta, a Levél s a 
Holt próféta a hegyen a kint és bent tragikussá váló viszo-
nyok megfelelő szerepválaszát kutatják, egyúttal felmutat-
va a próféta-léthez fűződő ambivalens viszonyt is: 
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1 „Fordul a világ, kiborul alólam. 
Megkapaszkodtam peremén egy dombnak. 
Kis ház, börtönöm vagy-e? csillagnéző 

tornyom-e?... 

9 „Más vagyok mint más. Magasan, tüskésen, 
így kell már élnem.. . " 

(Medve-nóta ) 

19 „Jaj, szegény lélek, hát világ rabja légy? 
Vagy saját szobrodnak hitvány majma légy?" 

(Levél) 

7 „Elsüllyedt a világ és nem maradt élve más: 
dombon ül s fejet csóvál a mord Jerémiás." 

(Holt próféta a hegyen) 

A kötet következő versében, a Dzsungel-idillben ismét lé-
nyeges jelentéskörök csomópontja alakul ki: A szerepkér-
dés egy mondatnyi, lappangó jelenléte43 mellett ismét fel-
bukkan a kettős versalanyúság, illetve új jelentésrétegként 
az idill, a béke, amely a korábbi tizenhárom versből hiány-
zott, de most megjelenve három vers szoros koherenciáját 
teremti meg. (Dzsungel-idill? Csak egy kis méhe; Vers a csirke-
ház mellől) A három vers egységét kutatva bizonyosnak lát-
szik, hogy a Dzsungel-idill sokszálú kapcsolatrendszere egy-
részt összefog korábbi jelentéssíkokat, -rétegeket, -köröket, 
másrészt újakat is felvillant. Ezt az újat viszi tovább a Csak 
egy kis méhe — csak kapcsolatrendszerében szimpla44 — 
versén át a Vers a csirkeház mellől első, idillikus képrend-
szeréig. Szándékosan egyszerűsített felvezetéssel, elsimított 

4 3 „s ennem életem mögöttem olyan vak vadon! " 
4 4 A kötet legfontosabb jelentéssíkjaiból csak öt van jelen, ez az egyik 

legalacsonyabb érték. 
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homokpadra való rajzolással jelenít meg Babits egy új jelen-
téskört — amely egyben válasz a költői szerep dilemmáira is 
— a „harcot a harc ellen" agitatív cselekvésvállalását. S hogy 
ne csupán maga a vers, de környezete is érzékeltesse a Vers a 
csirkeház mellől mondandójának fontosságát, a követő vers, 
a Zengő légypokol is szűk kapcsolatrendszerű, s egyúttal a 
Csak egy kis méhe bravúros tartalmi, hangulati ellenpont-
ja. Az idill, a boldogság, a kiegyensúlyozottság, a verőfény, 
az élet öröme az egyik oldalon, a betegség, fenyegetettség, 
kiszolgáltatottság, lehangoltság a másikon. Egyelőre még a 
racionális világ képeiben megjelenve, de a követő versek-
ben, az Afrika, Afrika és A vetkőző lelkek címűben is irra-
cionálisba, a szorongó víziók és fantázia világába is átnyúl-
va, kozmikussá tágulva bukkan felszínre ismét az egymás-
rautaltság ellenére létező kettős-magány jelentésköre. (így 
kapcsolja össze az első egység négy versét a második egység 
két versével — az azonos jelentéskör mellett — a hasonló-
an szorongásos, vizionárius hang s a rokon képekből való 
építkezés.) A racionális-irracionális kapcsolódását jelentő 
Zengő légypokol és az Afrika, Afrika között tematikai, han-
gulati kapcsok csökkentik a távolságot, s egyes képeik szinte 
képcserének tűnnek: 

11 „mint egy semmibe-lógó sivatag 
szikes rétjén a csúf sötét vadak" 

(Zengő légypokol) 

1 „Sűrű, ragadós, fekete sötétség ez." 
(Afrika, Afrika) 

A második nagy egység utolsó verse (A nap nem emlék-
szik a csillagokra) kozmikusságával még a megelőző versek-
hez kapcsol, kérdései azonban már a Verses napló kurzivált 
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nyitányát, az óráról órára megragadott pillanat rögzítésének 
szükségességét provokálják:45 

13 „így tűntök el hát ti is, életem 
csillagai, és mint az égi morzsák 
oldódtok szét?" 

25 „ megtapodva porként 
vak szemcséitek még sajogva fájnak 
a fénylő semmiség csigahusának?" 

A vers a jelentéssíkok terén is igen gazdag kapcsolatok-
kal bír, a kötet leggyakoribb jelentéssíkjaiból tizenhárom 
van jelen, kilenc a megelőző versekhez kapcsol, négy pedig 
ebben a versben indul, vagyis a követő versekkel teremt kap-
csolatot. Ez jól mutatja, hogy a vers összefogó, lezáró jelle-
gű, míg a harmadik kurzivált vers, a Verses napló nyitó, in-
dító jellegét alátámasztja az a tény, hogy tíz jelentéssíkjából 
csak három kapcsolódik korábbi versekhez, s a többi hét épp 
ezen versben indul. 

A Verses napló a kötet legegységesebb része, s míg a kö-
tet négy egységére általánosan a ciklikus szerkesztés jellem-
ző, ez tiszta ciklus. Ezt jól mutatja a jelentéskörök szűkebb 
száma s az asszociációs kapcsolatok homogénebb jellege. A 
ciklus leggyakoribb jelentéssíkjai között emelkedik a konk-
rét jelentéssíkok aránya, a lírai realizmus itt a legerőtelje-
sebb, a valóság elemei itt jelennek meg a legnagyobb szám-
ban. Nem öncélúan persze, hiszen a jellegzetesen babitsi va-
lami van valami mögött szemléletmód is itt érzékelhető. A 
való világ idilli elemei mögött az objektív fenyegetettség, az 
egziszteniális lét szubjektív szorongása, küzdelem az idővel 
s az elmúlással: 

4 5 A kurzivált vers költői kérdéssel való felvezetését már az Isten gyer-
tyája ésazlntroibo esetében is megfigyelhettük. 
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14 „ a barbár ellenerő 
mindent befon, nincs jog, s kuszára görbedt 
igazságtalanság fölveri a völgyet — " 

(Négy óra felé) 

16 „s a gyanú virraszt az alvó világ fölött." 
(Öttől hatig) 

1 „S én hallgatom, ködből, mint a vak, 
hogy múlnak a hajnali órák. 
Életem órái múlanak." 

(Hét óra) 

A költői magatartás alapkérdései teljesednek ki tehát tel-
jes ciklussá, rámutatva, hogy az idillbe való menekülés, az 
idővel való kiállás, kiszakadás — bármennyire is oldhatná a 
szorongást, a fenyegetettséget — nem adekvát válasz, „ver-
senyt az esztendőkkel" szubjektum és világ dinamikus kap-
csolatára van szükség. (Nem véletlen, hogy a kommunikatív 
jelentésréteg — távirat, Morse-jel, izenet, posta, újság, le-
vél — ebben a ciklusban a leggazdagabb!) A ciklus egysé-
ge azonban nem zárja ki a kötet eddigi verseire való nyitott-
ságot, ennek megfelelően a ciklus első, kurzivált verse nem 
előrevetett, globális kohézióval bíró „tételmondat", hanem 
pusztán átvezető jellegű előhang. Az eddigieket szintetizá-
ló, lezáró jelleg jól érzékelhető abban a tényben is, hogy a 
cikluszáró versben, a Kilenc útónban a leggazdagabb a kö-
tetjelentéssíkjainak száma; huszonegy megelőző versekhez 
kapcsol, s csak négy indul újként, s teremt a követő versek-
kel kapcsolatot. 

A ciklus alapvető kompozíciós elvének keresésekor jó 
kiindulópontunk lehet a kritikusi asszociáció, amely — jó 
esetben — megérzi, megsejti a struktúra fő vázát, s gondo-
latot ahhoz társít: 

„A Verses napló ban » a kávéban fortyogó cukortól a dombokon át-
süvöltő szélig minden kicsinyes és hatalmas< — írja Németh László. A 
»polgárilag és meghitten, (óciumban ómód elhúzódva)< lemorzsolt órák 
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lassított élete »együtt lélegzik és nő az olvasóval a hajnali fészekcsippe-
néstól a fényt szomjazó estéig, változatos formái közé zárva külsó és belső 
tájak gazdag és kevert virágzását.< (Fenyő László):"46 

Kárpáti Aurél szerint 

„ » A CsirkeóK mellől, vagy » N a p i postát<várva, kicsinyes gondokkal 
vesződve, mindig a Végtelent kutatja nyugtalan tekintete... "4 7 (a kiemelé-
sek tőlem) 

Mindhárom recenzió megközelítésében a távlat kap igen 
nagy szerepet, s ha a ciklus verseit átlapozzuk, ez tűnik va-
lóban a ciklus-kompozíció alapvető elvének. A távlat szem-
pontjából a tizenhárom vers három típusba sorolható: a 
közvetlen benne élés mellett (Reggelihat óra; Hét óra; Nyolc 
és fél kilenc közt; Délelőtt; Ebéd után; Fél három) a madár-
távlat (Később; Már tízre jár; Négy óra felé; Öttől hatig; Nyolc 
óra) és a kozmikus távlat (az előhang és a Kilenc után).4S 

A külső távlatosság szoros együttfutást mutat a gondo-
lat távlatosságával, a benne élés verseiben belső távlatként 
a személyes szféra jelenik meg, a szubjektum gondja, prob-
lémája, a madárperspektíva külső távlatához az összembe-
ri szféra belső távlata kapcsolódik, míg a kozmikus távlat 
verseiben végül az összemberivé növelt személyes szféra, a 
nembelivé teljesedett szubjektum jelenik meg. 

A tér, a távlat mellett az idő a másik ciklusszervező erő, 
amelynek szálára a ciklus darabjait fűzte Babits. Az idő-
síkon a versidőpontok kiosztása a négy napszak között — 
három reggeli, délelőtti, délutáni, esti — teljesen arányos. 
(Egyedül az Öttől hatig esti csoportba való sorolása tűnhet 
vitathatónak, de tudva, hogy a ciklus verseinek egy része ok-
tóberben született, s maga a ciklus is ekkor nyerte el végle-
ges alakját, ez az aggály is elvethető.) 

4 6 Idézi Rába György: Babits Mihály című kismonográfiájában. 291. 
4 7 Kárpáti Aurél: i. m. 23. 
4 8 A távlat megítélésében természetesen nem csak az a térbeli jelenség 

a döntő, amelyet a költő áttekint, hanem a sugallt távlat és térasszociáció is. 
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A ciklus alapvető kompozíciós elve tehát a tér, a távlat, 
másodlagosan pedig az idő. Nem véletlenül, hiszen az idő és 
a tér az anyag alapvető létezési formáinak jelölésére szolgá-
ló filozófiai kategóriák, melyet Kant is az érzéki szemlélet a 
priori formáinak tekint. Babits nem puszta, üres formaként, 
hanem egymással egyetemes kölcsönviszonyban álló filozó-
fiai kategóriaként kezeli a teret és az időt.49 

A kötet negyedik egysége (34-42. vers) — amely egyben 
visszatérést jelent a ciklikus szerkesztéshez — a tematikai 
váltások gazdagodását hozza, a jelentéskörök hullámzása, 
feltűnése, alámerülése hullámveréssé válik. A kötet majd 
valamennyi jelentésköre felszínre bukkan legalább egy vers-
ben, hogy aztán gyorsan másik váltsa fel. Az idővel való ver-
sengés, a próféta-lét muszáj-anakronisztikussága (Mint kü-
lönös hírmondó), a fenyegetettség, kivetettség, védtelenség 
(Tremolo; De te mégis szereted ezt a kort?), az egymásrautalt-
ság és a kettős magány dualizmusa (Téli barlang III.; Papla-
nom virágai), a magábazártság feloldhatatlannak érzett je-
lentésköre (Téli barlangII.), a mag-lét értékőrzése (Téli bar-
lang I.), a benne élés (Tremolo; Paplanom virágai I.) ívelése 
egészen a kozmikus távlatokig. (Téli barlang III.; Paplanom 
virágai II.; De te mégis szereted ezt a kort?) 

De új eleme is van ennek az egységnek. A keresztény kul-
túrkör jelentésrétege, amely a korábbi egységekben több-
nyire eszközjellegű volt, most témaként jelenik meg, s a pél-
dázat áttételességével ugyan, de a bűn, megváltás, az aszké-
zis és a mártíromság kérdéseit boncolgatja. (Imre herceg; Áj-
tatos párbeszéd húsvétra; A jó hír) 

A témák és jelentéskörök a gyors váltakozás miatt ke-
vesebb alkalommal lehetnek verseket összekötő kapcsoló-

4 9 Tanúságként álljon itt a kötet három idézete: „Az az igazság is, aki 
bennem lakott, / így fútt ki s hullt ki e kis házba, melybe mintha / nem is tér, 
de idő távolában ringna" (Négy óra felé); „megsejtve a holt tárgy-páncél mö-
gött az örökegy, rokon / életet időn és téren át" (Téli barlang III.); „Nézd a 
bedugult időt s hazug tereket: / a földet mely a sírok rothadását / s a csontok 
pőreségét takarja" (A felnőtt karányony). 
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elemek, s ezért a konnexiót gyorsabban teremtik meg je-
lentésrétegek, jelentéssíkok, asszociációs kapcsolatok. Igen 
jól megfigyelhető ez már a harmadik és a negyedik egység 
összekapcsolásakor. A Kilenc utánban (a harmadik egység 
záróverse) a hatás egyik legfontosabb eleme az az ellentét, 
amely a vers szókészletének két csoportja, a feudális vilá-
got idéző archaizmusok (kastély, úrnő, pórleányok, várúr-
nő, szerecsen szolga, fölvonóhíd, cella) és a neologizmusok 
(villany, drót, áram, telep, röpülőgép, rakéta, gépkocsi) kö-
zött feszül. Egészen hasonló a megoldás a Mint különös hír-
mondóban, ezért a két vers kapcsolódásának ez a legfonto-
sabb eleme. 

A neologizmusok itt ugyanúgy megjelennek, de az el-
lentét már nem archaizmus és neologizmus, hanem mester-
séges és természeti szembeállítását jelenti (újság, berregés, 
autó, repülőgép, mótor, gépfegyver, illetve szél, nap, lomb, 
völgy, hegy, növények, állatok). Az egység harmadik versét, 
a Tremolót érdekes módon már csak dezantropomorfizált je-
lentéssíkok (csillag, nap, hegy, táj, ég) kapcsolják a Mint kü-
lönös hírmondóhoz. 

A nagy „őszi" vers, a Mint különös hírmondó után (amely 
a Pesti Naplóban Oszi misszió címmel jelent meg) a „téli" 
versek következnek, a Téli barlang a költői én bezártság-
mágiája, a Paplanom virágai а test telének, a betegségnek 
világból kirekesztő fájdalmát hordozzák, a Csak posta voltál 
pedig a szubjektum önkételyét. Ezen a negatív végponton 
jelenik meg a szükséges magatartást kutató kérdésre a vélt 
megfelelő, ágostoni és kanti indíttatású etikai felelet, Imre 
herceg példázata50 az aszkétikus eszmény s a fájdalom ér-

5 0 Szent Imre alakjának Babits versben való felbukkanása valószínű-
en az 1930-as — Szent Imre halálának 900. évfordulója alkalmából meg-
hirdetett — szent évvel kapcsolatos. (A vers először 1929. december 16-án 
jelent meg a Nyugatban.) Babits Szent Imréje azonban pregnánsan eltér a 
katolikus egyház által az ifjúság elé példaként állított szenttől. (Lásd Dr. 
Hóka Imre: Szent Imre emléke - Jubileumi kiadás. Bp. 1930. 27-28.) Ba-
bits a jámborságot, alázatot, szelídséget és az önmegtartóztatást hangsú-
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telmét igazolni próbáló, a középkor haláltánc költészetére 
asszociáló Ájtatos párbeszéd húsvétra. 

A vallási alapon álló magatartás-válasz, a katolikus morál 
azonban nem elégíti ki Babitsot, hiszen a két vers után a 
„mégis" morálja, a „harcot a harc ellen" vállalása csattan 
fel a De te mégis szereted ezt a kort? vad háborgásában. A 
vers expresszív tombolása érzékelteti, hogy Babits kevésbé 
képes azonosulni a túlvilágra koncentráló életidegenséggel, 
aszkétizmussal, vállalni akarja korát, nem akar kiszakadni 
az időből, harcolni akar a kor fenyegetései ellen. 

A kötet utolsó egységében az átvezető gondolat az Olyan 
az életünk... kurzivált versében megformált versenyt az idő-
vel jelentéskör. A negyedik egység is ezzel indult, de míg ab-
ban az időből való kiszakadás amorális voltát az egész em-
beriség fenyegetettsége támasztotta alá, addig az utolsó egy-
ségben a belső fenyegetettség, a betegség teszi aktuálissá az 
idő fogalmának fontossá válását, múlt és jelen egybejátszá-
sát, a gyermekkori emlékek gazdag áradását (Dobszó; Zöld, 
piros, sárga), a jelen szorongató félelmeit. Az utolsó egység 
verseinek koherenciáját tehát az idő fogalma teremti meg, 
egyetlen vers, a Mint forró csontok a máglyán kivételével, 
amelyben a betegség az átvezető jelentéssík. 

A kötet záróverse, Az Isten és ördög... nem csupán az 
utolsó egységet, de a kötetet is zárja. Az intelem szinté-
zise ez a vers, a külső és belső fenyegetettség, a világ és 
a szubjektum kiszolgáltatottságának szintézise, s ugyanak-
kor a cselekvésvállalás apotheózisa. Az idő kihívását, a vi-
lág iszonyú ellentéteit vállaló költői magatartás a Játékfilo-
zófia Szokratészének szavait juttatja eszünkbe: „ . . . minden 
rossz emeli a jó értékét. A rossznak, a fájdalomnak a léte 
egészen külön tény a világ differenciálódásában, egyenran-
gú a »tükröződés«vagy az >alkotás<, a lélek vagy a művé-
szet létével, és ismét minőségileg különböző azoktól. Megje-

lyozza, az idézett példa az engedelmességet, fegyelmet, tekintélytiszteletet, 
erős akaratot, a „gladiator Christi" magatartást. 
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lenik a világban a nyomósító ellentét, az Isten mellett az ör-
dög. Ez is kell a világhoz, és aki a világot akarja, ezt is akarja, 
mert ezt is akarja, mert mennél többféle érzést, mennél kü-
lönbözőbb érzéseket akar. A halált is élni kell, a fájdalmat is 
élvezni: ez az egyetlen állásfoglalás a nagy Rosszal szemben. 
A rossz hozzátartozik a jóhoz; a Titanic katasztrófája a világ 
szépségéhez. Mindazon borzasztóságok és rútságok nélkül, 
amik vannak, szegényebb és csúfabb lenne az élet."51 

ILLÉS SÁNDOR 

AZ ÖNVIZSGÁLATTÓL AZ ÚJJÁSZÜLETÉSIG 

(MOTÍVUMOK BABITS MIHÁLY 
HALÁLFIAI CÍMŰ REGÉNYÉBEN1) 

A Halálfiai című Babits-regény legmélyebb „emeleté"-
hez, egyetemes, filozófiai, morálfilozófiai „szintjé"-hez, a 
hartmanni értelemben vett hatodik, a „kimondhatóság ha-
tárán" az eszmét megvilágító rétegéhez juthatunk köze-
lebb a mű motívumhálózatának, metaforikus szerkezetének 
elemzésével. A metaforikus, motivikus szinten kibontakozó 
összefüggések rendszere fontos formaalkotó elv, s az így lét-
rejövő szüzsé a regény értékviszonyainak, a benne kifejező-
dő — a korszak verseivel is összhangban levő2 — babitsi vi-
lágképnek hordozója. A mű filozófiai szintű kérdésfeltevé-

5 1 Babits: Játékfilozófia. In: Esszék, tanulmányok 1.308. 
1 Ez a tanulmányi magyar ördögregény (1990) című terjedelmesebb 

bölcsészdoktori dolgozat alapján készült, az ott vizsgált motrvumhálózatból 
emel ki néhány motívumot. 

2 Lásd például Rába György: Babits Mihály. Gondolat, 1983. Rónay 
György: Babits hite, in: Hit és humanizmus. Ecclesia é. п., Balassa Péter 
Vagyunk — lennénk — leszünk — lettünk, in: A látvány és a szavak, Magvető, 
1987. 
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se: mi a „nagy Jó", mi a „nagy Cél",3 mi az élet értelme, mi a 
„helyes" világnézet. Ennek keresése határozza meg a főhős 
útját, a regény struktúráját, köti össze Nelli és Imrus törté-
netét, s egy modern — Thomas Mann-i igényű — világnéze-
ti regény (Weltanschauungsroman) szintézisébe fogja a két-
féle műfajt: a családtörténetet és a fejlődésregényt. 

A regény drámainak — ágostoni-pascali értelemben: 
bűn-bűnhódés sorának — mutatja az emberi és a nemzeti 
sorsot, s a megváltás (az egyéni, a nemzeti, az emberi) le-
hetőségét kutatja. A bűn az „unalom", az illúziók kergeté-
se, a szabadelvű eltévelyedés, az istentagadó lázadó hübri-
sze. A mű legmélyebb rétege az embernek a Rosszal foly-
tatott küzdelmét mutatja a világban, amelyben a Rossz dia-
dalmaskodik, a Jó „rejtőzködik", amelyből hiányzik a „nagy 
Jó" (27.), a Gondviselés, a Szeretet, a Teljesség, a Lélek egy-
sége (479.). Az emberiség-költeményekkel rokon törekvés a 
Babitsé — a „transzcendentális otthontalanság" világának 
műfajában, a „komikus prózai eposzban". Innen (is) a mű 
kettős hangneme: pátosza és iróniája. Főbb szereplői mo-
rálfilozófiai szimbolizációkként is felfoghatók. 

A szereplők — nem véletlenül Cenci kivételével — elé-
gedetlenek, s mert létük, személyiségük, lelkük csonka, elvá-
gyódnak, keresnek valamit, nem is mindig tudják, hogy mit. 
A morálfilozófiai, ismeretelméleti értelemben vett keresés-
nek a metaforája az „utazás". Az utazás mint valóságos ka-
landozás és lelki-szellemi keresést jelképező cselekvés ősi 
és modern toposz — mind eszmei, mind művészi szempont-
ból az egyetemesség irányába tágítja a regény világát; me-
taforikus szinten is összekapcsolja Nelli és Imrus történe-
tét. Az utazásra az „ördögi" Hintáss ösztönzi a főhősöket, 
s így ő lesz a cselekmény demiurgosza. Alakja — mint min-
den szereplőé — a regényvilágnak nemcsak a történelmi-

3 Babits Mihály: Halálfiai. Bp. 1984. 12. A továbbiakban a regény-
ből vett idézetekre a főszövegben, e kiadás oldalszámának zárójelben való 
megadásával hivatkozom; a kiemelések tőlem valók. 



526 Forum 

szociologikus szintjén értelmezhető, de a legelvontabb je-
lentésszinten is. 

A regényvilág megalkotott voltára utaló első narrátori 
közlés Hintáss szerepkörét jelöli ki: „Minden regénynek 
titkos szereplője az ördög, s meglehet, hogy mikor Nelli 
. . . belépett Hintássék kapuján, . . . ez a titkos szereplő ve-
zette, a k i . . . láthatatlan maradt. Az ügyvéd annál láthatób-
ban sietfett elébük" (12.). Nemcsak Nelli, de Imruska életé-
be is bekapcsolódik Gyula: az advocatus diaboli (432.). — 
Nem véletlenül hangsúlyozódik már a regény első fejezeté-
ben, hogy a keresztanya, Erzsi „ellentmondott a kis Imruska 
nevében az ördög incselkedésének" (18.), hiszen Imruskát, 
majd Imrust is csábítják Hintáss meg ördögi leányai: Gitta, a 
szellem és Noémi, a test igézője. Hintáss ördögi „eszközei" 
a Pénz urai: Schapringerék. A cselekmény folyamán „Gyu-
la szimbólumává lett mindannak, ami szokatlan, rendetlen, 
bűnös volt" (436.); „valami nem rendesnek, valami különös 
és szükségszerű lejtőnek" (459.). Persze a családi „átok", az 
örökölt lelki diszpozíciók, meg atyja liberális nevelése is a 
lejtő felé viszik Imrust. 

Az „Élet.. . szomjától" (353.) hajtott Imrus útja a család-
tól térben és lélekben eltávolodva az ábrándok, az illúziók 
világába vezet. Az Új Élet színtere a Gyula által is dicsőí-
tett „modern Bábel" (313.), ahol a Viharágyú című verset 
író, majd hasonló címmel lapot szerkesztő szabadgondolko-
dó Imrus — aki a lapért üzletet, „szövetséget kötött" (375., 
390.) az ördög ügyvédjével, s aki épp a szeretet ünnepén, ka-
rácsonykor tagadja meg leginkább családját s annak hagyo-
mányát — büntetlenül is bűnössé lesz — osztozva Hintáss 
és Noémi — a váltóval (a „pokoli szerződés", 446.) kapcso-
latos — bűnében. 

De az anyjához hasonlóan „tékozló fiú"-ként megtérő 
Imrus bűnének és „peripetiá"-hoz érkező sorsának a család 
bűnöseiével rokon volta látszólagos: csak kiemeli a különb-
séget. Mert Imrus kiválasztott: „csillag jegyezte homlokát" 
(491.), Imrusnak küldetése van. Küldetéséről gyakran ironi-
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kusan, gyengeségeit emlegetve szól az elbeszélő — egyénít-
ve, emberi közelbe hozva a „szimbolikus hőst" (522.); más-
részt a húszas évek távlatából saját múltbeli ideáit is minősí-
ti az író. Az Epilógban ironikus felhang nélkül jelenik meg 
Imre küldetéses szerepe — itt már az elbeszélés idejében 
adekvát szerepet formálja a maga számára Babits. — Imre 
megtér Gádorosra, de nem egyszerűen „vissza a Gyökerek-
hez" (Tóth Aladár), nem palinódia ez (Halász Gábor). Im-
rus visszatérése a hagyományokhoz egyúttal újjászületése is: 
magasabb rendű létre, feladatra. 

Penitenciája hosszú. Bűne (a váltóügy) már büntetés (a 
szellem gőgje miatt) és vezeklés. „Az élet bűn és vezeklés 
egyszerre" (132.) — ágostoni-babitsi értelemben. Imrus tör-
ténete azt sugallja, hogy az ember alakjának megformálá-
sában az az ágostoni-babitsi szemlélet érvényesül, hogy az 
ember sorsát nemcsak önmaga irányítja: kiválasztott kárho-
zatra vagy megváltásra. Imrus életútjában belső — tudatos 
és misztikus — felismerések és külső erők játszanak szere-
pet; lelki újjászületésének folyamata egyszerre tartalmaz tu-
datos és sorsszerű elemeket. A sorsszerűség (isteni kegye-
lem) mind Nelli, mind Imrus történetében fontos. „A kocsi 
robogott, mint a sors" (192.) — nemcsak Nellivel, de Imrus-
sal is, sőt Magyarországgal. 

Milyen külső erők jelennek meg útjának fordulóján? Sa-
játos módon a Rossz, Noémi és Hintáss a Jó eszköze lesz. 
Imrus rég nem azonosul már Hintással, akinek levele egy-
részről ördögi praktika, másrészről a „megoldást" elindító, 
a megmentést jelentő esemény. — Szerepet kap Rosenberg, 
a „vergiliusi" barát (nemes erkölcsű, a hagyományokat tisz-
telő, szabadgondolkodó „pogány"); különös Vergilius ő: a 
város szellemi életének poklában kalauza Imrusnak, de — 
dantei értelemben — a pokolbeli bűnök legnagyobbikát kö-
veti el ellene — Júdása lesz! — az árulást, hogy megment-
se. Azzal, hogy kiszolgáltatta a családnak a katasztrófájára 
még büszke Imrust, az önmegvetésig, a legmélyebbre juttat-
ta, s épp ezáltal taszította a gőgös iijùt az új élet felé. (Az 
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„árulás" kifejezi Imrusnak Rosenbergtől való eltávolodását 
is, amit az Epilógus megerősít.) — Ahol az б küldetése véget 
ér, ott kezdődik Cencié (Ewig-Weibliche), hogy megmentse 
Imrus lelkét, megtanítván az alázat és a munka leckéjére. 
— Rosenberg és Cenci: a Szellem és a Szeretet (az isteni 
kegyelem megnyilvánulása), mint Danténál. 

Imrus sorsa abban különbözik Nelliétől, hogy ő nem 
passzív: átalakulásában az önvizsgálat és misztikus élményei 
legalább olyan fontosak, mit a külső erőké. Tekintsük át Im-
rus átalakulásának lényeges állomásait, az önmegismerés, a 
számvetés folyamatát, az átalakulás irányát. — Az ábrázolás 
legtöbbször kívülről s nem belülről mutatja ezeket a hely-
zeteket; a narrátori reflexiók, az önelemzések mellett fon-
tos szerepet kapnak a kontrapunktosan ismétlődő helyze-
tek, motívumok. 

Amikor Imrus „aszketikus önleszámolással" írja a „sira-
lomházban" önéletírását a vizsgákhoz, szembesíti „igazi" és 
valóságos énjét, s sztoikus álláspontra helyezkedik. Zavaros 
érzései elől a „tiszta, higgadt kincs"-hez, a Tudományhoz 
menekül; így akar eljutni a „végső megértéshez". (488-9.) 
A fölényes eredménnyel letett vizsgák (a „forradalmár in-
telligencia" győzelme volt ez — 491.) után, amikor megkap-
ja Schapringer levelét, ok és cél nélkül bolyong a városban. 
A szabadság mámorának élvezése nemcsak alámerülés az 
„élet pokolfényében" (492.), de lelki vívódás is. Imrus már 
eltávolodott Gádorostól, s most megkezdődik az eltávolodá-
sa mindattól, amit a főváros jelképezett. Valamiféle légüres 
térben találjuk: a „Semmiben lógott". (492.) 

A városbeli bujdosása során szinte sűrítve és jelzéssze-
rűen térnek vissza a bűnös város főbb színhelyei — csak 
most Imrusban a korábbival ellentétes érzelmeket kelte-
nek. Az első kép a Schapringer-bankházat mutatja. Im-
rus most „megvetéssel gondolt Schapringerékre..., minden 
műveltségükkel, melyet a Pénz adott" (519.). — Következik 
a „Nagy E l e t . . . első tornáca", a kávéház, „amelyikbe Gyu-
la behívta egyszer, mikor a Schapringerék ebédjéről kijött" 
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(518.); s itt a képeslapok felidézik a „züllött királlyá" lett 
Imrusban az egykori Budapestet csodáló „ifjú király" em-
lékeit. (519.) — Ezután a különös „Magyar Pimodán"-ban 
találjuk, a gádorosi-sóti jogászhallgatók kerekasztalánál. A 
lump, műveletlen, úriságára gógős, bornak, kártyának, nő-
nek áldozó, minden nemes céltól távol álló társasághoz Im-
rusnak a viszonya most nem egyértelműen elutasító (mint 
amilyen volt a frissen érettségiző, Gádorosra utazó ifjúé). 
De ellentmondásos a főszereplővel azonosuló elbeszélői ál-
láspont is. A narráció mélyebb értelmezésre int: „Ez a tár-
saság voltaképp az ellenséges hadsereg volt: mindaz, ami el-
len Imre egész kulturális létével küzdenie érezte magát hi-
vatva, a Magyar Ugar! . . . S mégis Imrus otthon volt közöt-
tük . . . ez otthonának melegsége volt". (520-21.). Persze, 
ha vonzódik is Imrus azokhoz, akiket korábban egyértelmű-
en megvetett, azonosulni nem tud velük: külön-, fölülállá-
sa hangsúlyozódik (522.). (A „magyar Ugar" értéktartalma 
más, mint Adynál, nem is Ady ostorozó hangját idézi em-
lékezetünkbe, hanem a kép ősforrását, Széchenyit, aki ko-
rábban és később is Imrus-Babits eszményképe volt és lesz; 
beszédes, hogy Imrus budapesti világában nem tűnik fel a 
képzet!) Imrus számot vet eszményeivel, a várossal, amely 
álmainak színtere, de ahol megélte a szellem kiszolgálta-
tottságát a pénznek (az idegen tőkének) s az erkölcsi zül-
lést, de ahol szembesült a magyar Ugar-ral is. Eltávolodik 
tehát az „idegenek"-től, akik korábban elkápráztatták esz-
méikkel és kultúrájukkal, másnak érzi magát; nem azono-
sulva bár, de visszakanyarodik oda, ahonnan eltávolodott. 
S noha megvetette gőgös, renyhe és műveletlen fajtáját (a 
Széchenyi-Szegfű által felsorolt nemzeti bűnöket jelképe-
zik a jogász lumpok, de nemzeti bűn megtestesítője Imrus is 
hiú álmaival!), most megsajnálta, „szerette volna magához 
ölelni", s még talált bennük értéket is: a „sóti összetartás"-t. 
(519.) Imrus útjának — az idegentől a (de nem kizárólago-
san!) nemzeti felé tartó — irányát a mű későbbi részei meg-
erősítik. 
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Nappali bolyongását követi az éjszaka „egy szomorú nő 
ágyában". (522.) A világos allúzió („Raszkolnyikov húzó-
dott Szonja mellé újra?" 522.) jelzésértékű az átalakulás irá-
nyát illetően. — A „Szonja"-jelenet (amely Imrusnak a pesti 
világtól való elszakadási folyamatába illeszkedik szinte utol-
sóként) párhuzamba hozható két korábbi — sorsfordulós 
helyzethez kapcsolódó — jelenettel is. — Egyrészt sajáto-
san rímel a Pestre utazó lelkes ifjú kiábrándító vonatbeli él-
ményére. Imrus most is azzal szembesül, amire már ott rá 
kellett döbbennie, tapasztalva a „víg nők" bizalmatlansá-
gát, hogy tudniillik: „az Életben . . . idegenek az emberek 
egymáshoz, idegenek és magukra hagyottak". (351.) Szon-
ja is „idegen maradt, sőt gyanakvó és visszautasító". (530.) 
A kitaszítottak közötti bizalmatlanság még félelmetesebb. 
— Másrészt a jelenet ellenpontozva kapcsolódik az Imrust 
önmaga erejére ébresztő gádorosi Noémi-élményhez. Imrus 
még erősnek érezte magát, amikor Gádoroson ellenállt No-
émi csábításának, győzelme öntudatot és bátorságot adott, 
hogy a diadalmas lélek a hajnali hegyi séta után döntsön 
a saját sorsáról. Most erőnek, határozottságnak semmi je-
le. Nincs szó hirtelen felismerésről, változásról sem. — Ám 
az „Utca Lányának" megváltást nem hozó öleléséből haj-
nalban a budai hegyekbe menekült, „a fák és felhők vará-
zsába" (530.), éppúgy, mint annak idején, amikor Noémitól 
szakítja el magát. A jelenet akkor is, most is sorsfordulót je-
lez. Akkor: a csodált Noémin aratott diadaltól eltelt ifjú há-
tat fordít Gádorosnak, a „csillagnéző szobá"-nak, a „hegy"-
nek, a „kereszt"-nek, a gádorosi hagyományoknak, s Buda-
pestet választva „sétáló idegen" lesz nagyanyja szőlőjében; 
most; az erkölcs proletárja, „a Megvetett Lény" mellől fut, 
nem győzelmesen, hanem megalázottan, megundorodva at-
tól az élettől, amelyre annak idején sóvárgott. Akkor, Gá-
doroson és a templomtornyokon túl tekintett arra, „amer-
re Budapest volt és a nagyvilág" (343.), most „csúcsokat ke-
resett, ahonnan e bolond életet lenézni, sőt leköpni lehet." 
(531.) 
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Távol Gádorostól, de eltávolodva a „tenger" világától, 
Budapest-Babeltől, hátat fordítva régi eszményeinek, az 
irodalomnak, a képzeletnek, világundorral, embergyűlölet-
tel, de gőggel a szívében: légüres térbe jut Imrus. „Mit tud-
tam én megőrizni valaha? s honnan nem szakadtam ki?" 
(531.) „Egyetlen emberi érzés nincs énbennem! Az én éle-
tem puszta és üres" (523.) — fakad ki Rosenbergnek. A 
Szonja-jelenetben a gyilkos indulataival is szembenéző hős 
a legmélyebb pontra jut, ahonnan vagy az örök kárhozat 
vagy a felemelkedés — az emberi penitencia és az isteni ke-
gyelem révén — lehetséges. 

A budai hegyekben való kóborlásról mint „penitenciá"-
ról beszél Imrus Rosenbergnek. (465.) Imrus Rosenberg 
előtti önelemzésében és az írói reflexiókban feltűnnek s 
a következő (gádorosi, erdővári) fejezetekben megerősí-
tést kapnak azok az értékek, amelyek a majdani megújult 
élet erkölcsi tartalmát adják, s amelyek eddig is jelen vol-
tak mint hiány: az alázat, tevékeny szeretet, valami sajá-
tos Erósz. Mindez összekapcsolódik már itt a hegy, a csúcs-
motívummal. Miután láttuk, hogy Imrus számára sem a má-
sik emberrel a testi szerelemben, sem a természettel való 
összeolvadás nem hoz megváltást, az elbeszélő — Imrus gő-
gös természetszemléletét kommentálva — így meditál: „mi-
nő szerelem s mily összeolvadás emelhet csúcsokra pillana-
tokon túl? s minő csúcsok azok, melyeken hosszabban ül-
hetsz unalom nélkül?". (531.) — A „hegy", a „csúcs" szim-
bolikus jelentése, majd az Epilog-beli havasok-képben tel-
jesedik ki: a penitencia helye, a dantei Purgatórium, a meg-
váltást ígérő lét jelképévé. A lélek vívódása, penitenciája, 
küzdelme a budai hegyekbe vonulással kezdődik, folytató-
dik Gádoroson, majd Erdőváron, egyre közelebb a csúcs-
hoz, a csillagokhoz, amiktől az egykori „csillagnéző" Im-
rus átmenetileg eltávolodott. (Elhagyja majd a „tenger"-t, 
a „poklot", s Erdőváron e motívum nem tűnik fel — mint 
ahogy az ördögi Hintáss figurája sem.) 
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Fordulatot jelez, hogy a hegyre vonult különös remete, 
aki különös Bibliájá-ban az „élet értelmét" kutatja, már te-
le van kétséggel az értelem iránt. S a racionalista, szabad-
gondolkodó Imrus, aki még karácsonykor Anatole France-
szal tüntetett, most klasszikust visz magával. (Egy apró moz-
zanat ez azon motívumok sorában, amelyek jelzik Imrus 
visszatérését a hagyományhoz. Majd az erdóvári tanár jut 
el igazán a klasszikusokig!) S az egykori büszke racionalis-
ta gondolkodó most irracionálisán cselekszik: „Tudja, végre 
is hogyan olvastam? . . . Találomra. Fölütöttem egy oldalt, 
és ráböktem egy mondatra". „Sortes Vergilianae"4 — jegyzi 
meg Rosenberg. Majd Imrus így folytatja: „Legalábbis oly 
célravezető, mint egyéb 'módszerei a kutatásnak'. Micso-
da jóslatok jöttek ki!". (536.) A választott klasszikus Ver-
gilius, az az antik költő, akit a hagyomány több szempont-
ból is a kereszténységhez kapcsol. Vergilius verseit a lati-
nok a sortes, a divinatio egyik fajtájának eszközeként hasz-
nálták, úgy mint később a Bibliát, ahogy Ágostonnál is ol-
vashattuk; Dante is őt választotta a túlvilági utazó kísérőjé-
nek. — Beszédes ellentétet képez a „babiloni lépcső"-t je-
lentő Heine-könyvvel (amihez Hintáss és Schapringer neve 
társul!) a Babilon-Pokolból való megváltás lépcsőjére veze-
tő — bizonyos keresztény értelmezések szerint a Messiást 
megjósoló — Vergilius. 

Az önkeresés, az önvizsgálat fontos állomása a Rosen-
berggel folytatott beszélgetés is, amikor Imrust a lelkiisme-
rete — Noémi miatt — lecsalja a hegyekből. Az embergyű-
lölő, a természetrajongást „buta érzelgés"-nek (531.) tar-
tó Imrus penitenciája még nem igazi. Olyasféle, amilyen-
ről Hintáss szól lelki „vétkezésekor": „Gyónásaink és ön-

4 A „sortes" egyik csoportja a „mesterséges divinatio" („a jóslás mű-
vészetének adománya") egyik osztályának. „Sortes, sorsvetés. . . . Sortes 
volt a jóslás neve, ha valamely könyvet ütöttek föl találomra, hogy jöven-
döljenek belőle, így különösen Vergilius költeményeiből (sortes Vergilia-
nae; a keresztények a Bibliát használták ilyenformán)." Ókori Lexikon. Bp. 
Franklin Társulat, 1902.1/2. k. 590. 
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megalázásaink kellős közepén fölemeli fejét a hiúság ördö-
ge" (465.), öngyalázásának („én sose tudtam szeretni senkit 
. . . milyen utolsó vagyok", 531.) forrása még a hiúság, az ön-
érzet. — De kezdi felismerni, hogy „megint az Intelligencia 
gőgje beszél belőlem" (531.). — Büszkesége, amelyet mu-
tat a család nyújtotta menekülés elleni „lázadása" is, akkor 
lesz oda, amikor Rosenberg kiszolgáltatja a családnak. Ez 
már szégyen, ami önmegvetéshez vezet. 

Imrus különös állapotba kerül attól kezdve, hogy a csa-
lád keze eléri: „mintegy az űrben lebegett. . . ". (539.) Szé-
gyenét fokozza az a szeretet, amire először Rosenbergéknél 
ébred. „Milyen jók, milyen jók mind! csupa becsületesség, 
jóság, szeretet, erő mindenki! csak én vagyok a hitvány, a 
gyenge.. . " — gondolja. (538.) Gádoroson pedig így fakad 
ki az őt aggódva, szemrehányás nélkül fogadók előtt: „Miért 
szerettek annyira? . . . Nem bírom el! Nem érdemlem meg!" 
(541.) Figyelemreméltó, hogy másképp látja a családot, mint 
régebben, szeretetet tapasztal, amit eddig hiányolt. Bár ko-
rábban is úgy gondolta, nem a szeretetre való képesség hi-
ányzik belőlük, csak elsenyvedt az a képesség bennük, mert 
„azt merik szeretni, amit szokás és szabad". (417.) 

Imrus Gádorosra érkezése másnapján történt esemé-
nyekből kettőt emelünk ki, amelyek önmagukban is szim-
bolikusak, de a regény motívumszerkezetének fontos lánc-
szemeiként még inkább azzá válnak: Imrus autodaféja és 
„majdnem" halálos megsebesülése. Imrus hazatérése utáni 
autodafé-jelenet sajátosan ellenpontoz egy korábbi, a Pest-
re indulás előtti időből valót. A két rész Imrus pesti életé-
nek a kerete: a Gádorostól való eltávolodás és a visszaté-
rés „Gádoroshoz". — A főmotívum — autodafé a „csillag-
néző szobá"-ban — köré szerveződő motívumháló elemei is 
ismétlődnek: a tenger, a szocializmus, a lélekállapotot tük-
röző séta. A korábbi szöveg környezetében baljós árnyék-
ként feltűnik a Bábeltől való félelem, az Ákos váltóügye!; s 
majd Imrus váltóügye lesz az újabb fordulat nyitánya. (Nelli 
velencei történetében is van egy autodafé, ami még a Pesti 
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Napló-beli változatban nem szerepelt! 150. A motívumvari-
áció a két szereplő lényegi különbségét húzza alá: Nelli te-
hetetlenségét, öntudatlan, a végzetesen kiszolgáltatott létét 
emeli ki szemben Imruséval, aki maga is — bár nem kizáró-
lagosan — formálja a maga sorsát.) 

Annak idején a frissen érettségizett diák, akinek sorsa fe-
lől a család döntött, „visszatért a Nagy Szellemek és Csil-
lagok vigasztaló társaságába, lelke szinte elröpült a Leigá-
zott Ember lázadó érzésével, maga alatt érezte az egész vi-
lágot mint Prometheusz a sziklát, melyhez láncolva volt, egy 
forradalmi vers ütemei kóvályogtak benne . . . Elhatározta, 
hogy legközelebb világnézeti-vallomást tesz Gitta előtt, s 
több könyvet szerez a szocializmusról... ". (337-8.) Noémi 
éjszakai látogatása után pedig, hajnalban a különös büsz-
keség kiviszi a szőlők-be, el a keresztig, ahonnan a Duna 
és Pest felé tekintett, s itt érlelődik meg az elhatározása. 
Majd megjelenik a tenger-motívum. Egy képeslapot találva 
mondja anyjának: „Milyen boldog vagy te anyi, hogy már a 
tengert is láttad." Nelli aggodalommal néz a „Bábel kőten-
gerébe" készülő fiára. „Imrus talán egy egészen különös ten-
gerre gondolt öntudatlanul . . . , melyet az Élet és a Szere-
lem tengerének is neveznek." (346.) (Az Élet Imrus számá-
ra majd Budapestet, a szabadelvű, szocialista eszméket, az 
Übermensch-gőgöt, a már „bűnféle" Irodalmat jelenti, meg 
Hintásst és Noémit — mindazt, ami majd a lejtőre viszi.) — 
Az Imrus számára pozitív értéktartalmú jelenségek a csa-
lád szemében negatívak, baljóslatúak; az elbeszélt közlés és 
az ironikus hangnem is a negatív minősítést erősíti. — Im-
rus elutazása előtt „lelkiismeret-vizsgáló autodafé"-t tart. 
„Szégyennel vetette tűzre sóti papírjait", leszámolt a „Múlt 
aktái"-val, csak Noémi búcsúlevelét őrizte meg. (349.) 

A Gádorost elhagyó fiú — az emberek közti idegenségre 
rádöbbentő — kellemetlen utazás után sokáig elbűvölten 
ugyan, de magányosan él, „a város pusztán kövei által be-
szélt hozzá" (352.), ezzel szemben a tékozló fiút Gádorosra 
a család menekíti haza, szeretettel fogadják, vállalják — ha 
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nem is mindnyájan szó nélkül — az újabb terheket. A kör-
nyezet is „csodálatos". „Az elhanyagolt kert zümmögött, ci-
kázott, . . . virágok zajongtak, s a nyíratlan sövény kipattin-
totta m á r . . . rózsaszín kelyhecskéit." (542.) Imrus e csodá-
kat csillagnéző szobája ajtajából figyelte, miközben mogor-
ván csomagolta ki holmiját. írásait olvasta, majd az újakat és 
régiket mind tűzre rakta. Az újabb autodafé ellenkező elő-
jelű: „Milyen messze mind . . . milyen rosszízű és rosszem-
lékű dolog volt az egész irodalom!.. . az Élmény nem meg-
nyitotta, hanem eltömte lelke forrásait." (542.) 

Az autodafét, az emlékezést követő sétájá-ban sem a fel-
szabadultság, hanem a keserű düh fejeződik ki. „Sétába fo-
gott, nem a kertben, hanem a sáros kocsiúton, hol a bokrok 
eltakarták: fészertől a kocsikapuig" (543.), s nem megy ki 
Cencivel a szőlőbe. Ekkor a Jolánban — akiben „a nagy sze-
retet v á l t . . . keserűséggé" (544.), mert élete a másokért való 
vesződséggel és lemondásban telt el — fájdalmasan és ha-
ragosan feltörő Imrus elleni panaszáradatban jelenik meg a 
„szocializmus"-motívum. Fel kell figyelnünk arra, hogy a be-
ékelt elbeszélői kommentárban szerepel a minősítés: „Min-
dig szívtelen v o l t . . . A parasztoknak fogta pártját ellenünk! 
A cselédeknek adott igazat! — Jolán élete a parasztokkal 
és cselédekkel való küzdelemben tellett, s Imrus pártállása 
mindig fájt Jolánnak. Imrus szocialista volt. — A zsidó gye-
rekek barátságát többre becsülte, mint a saját famíliáját! Mi 
csak tudatlan, buta asszonyok voltunk neki!" (544.) 

A korábbi részben a felszabadító hegyi séta után követ-
kezik a tenger-motívum (az élet, a szabadság utáni vágy jel-
képe). Ez viszi anyjához is közelebb a zárkózott fiút, s ez épí-
ti benne a piedesztált Hintáss számára. A hazatért fiú más-
képp emlékszik anyja velencei kalandjára, s negatívan íté-
li meg Hintásst is. Annak idején a szabadság felé vágyódó 
Imrus úgy szeretett volna szólni anyjához „mint modern és 
szabad iíjúhoz illik, hogy ó mindannak dacára, sőt éppen 
mindazért, amit tett, csak tisztelni és szeretni tudja" (347.), 
s most: Imrus „ . . . egyszerre Velencében látta anyját, árká-
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dok alatt, melyeknek képeit ismerte, és valakinek oldalán, 
akit szintén ismert. Imrusban rettenetes pusztaság égett föl 
e régi romantika gondolatára; fölugrott s kirohant." (543.) 
A tengerrel szemben pusztaság áll; anyja megértése, a bor-
zongással vegyes csodálat helyett valami iszonyat! 

A főszereplő életének korszakhatárát szimbolizálta az el-
ső autodafé, s azt a második is. Az előbbi az öntudatos, a 
hagyományt, Istent tagadó, a maga erejében bízó — Imrus-
kából Imrussá lett — ifjú életének a kezdetét jelzi. Ám ez 
az élet örvénybe sodorta. A második autodafé tagadása az 
előzőnek, leszámolás a Pest jelképezte világgal, eszmékkel, 
ábrándokkal. Az első a kamasz iljúkorba, a második az ifjú 
férfikorba lépését is szimbolizálja, az Imrusból Imrévé vá-
lást. Az első autodafénál előrejelzést találunk. , A fiatal lé-
lek örökös főnix: minduntalan elégetve magát, hogy újra-
szülessen." (349.) Az újabb autodafé Imrus újraszületésé-
nek folyamatába illeszkedik. 

Hasonló összefüggésben értelmezhető Imrusnak — az 
autodafét követő napon — a puskalövés következtében el-
szenvedett majdnem halálos sebesülése („Imrus nem halt 
bele a sebbe, noha pár napig csakugyan ott lengett ama bi-
zonyos Part körül", 546.) majd testi felépülése, újjászületé-
se, „feltámadása". A történtek okát szándékolt homályos-
ság borítja. (546.) Az esemény magyarázatának ellentmon-
dásossága hangsúlyozza Imrus életében a sorsszerűséget. A 
jelenetnek — mint az ifjú életének gyökeres fordulatát, lel-
ki megújulását szimbolizáló — értelmezését alátámasztja, 
hogy többféle hagyomány, archetípus újrafogalmazásának 
tűnik. Egyrészt emlékeztet az ősi felnőtté avatás szertartá-
sára. „Az avatás funkciója — az, hogy a gyermekeket felve-
szik a felnőttek rendjébe — abban a hiedelemben jut kife-
jezésre, hogy a gyermek meghal és újjászületik"; „mimikus 
vagy szimbolikus" halálról és feltámadásról van szó. Az ava-
tás része az „istenítélet", az „erőpróba" is.5 — A regénybe-

5 G. Thomson: Aischylos és Athén. Bp. 1958. 99. 
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Ii esemény tehát a felnőtté válás jelképe is: Imrusból Imre 
lesz. Imrus még nem volt „kész ember" (556.), Cenci ragad-
ja ki az örvényből, majd Cenci leckéje (alázatról, munkáról) 
és segítsége egyengeti útját a felnőtt élet, az új, az erdővári 
élet felé. 

Imrus (s Cenci) alakjának és sorsának többrétegű szim-
bolikus elmélyítését szolgálja, hogy az európai keresztény 
hagyományban mélyen gyökerező archetípusokkal is érint-
kezik ez a — húsvét tájt! — játszódó történet. A közvetlen 
Faust- és Dante-utalások mellett rejtettebben Imrus sorsa, 
alakja „imitatio Christi". A bűnt büntetlenül is magára vál-
laló és szenvedő, testileg is sebzett Imrus története Krisz-
tus megváltó áldozatának és feltámadásának mítoszával is 
rokonítható. Ezt az értelmezésünket a regény több pontja 
és motívuma megerősíti. — Imrus mélyre zuhanását, szen-
vedését, felemelő áldozatát előre jelzi már korábban több 
kép: az „ifjú megváltó", a „próféta", a „kultúrvértanú" kife-
jezés emlegetése Imrussal kapcsolatban; az anyjának aján-
dékozott Pietà-kép; s még korábban — akkor is tavasz volt, 
„hűvös, különös tavasz" — a nagyanyjával Gádorosra uta-
zó gyermek életének egy élménye: a kispap — „aki hajdan 
lebukott a mélységbe" — emlékének állított kereszt. A lát-
szólag epizodikus kép csak a mű egésze felől kap szimboli-
kus jelentést. Az épp a halálon gondolkodó Imruskát (aki-
nek alakjához később gyakran kapcsolódik a pap-képzet) 
megfogja a kocsis elmondta történet a keresztről: „Imruska 
már érezte az esés nagy szelét, a szikla közelségét; már olyan 
volt, mintha ó maga is bukna". (200.) Valóban Imrusnak is 
le kell szállnia az élet mélységeibe, hogy felemelkedhessen. 
— A kereszt a passió-történetre és a megváltásra utal. — 
A kereszt ismétlődő motívum. Imrus, aki egykor a gádorosi 
szőlődomb keresztjénél fordít hátat a vallásos hagyomány-
nak, a családnak, budapesti pokoljárásakor a „Konstantin 
keresztjéének megváltó jelére vár, de hiába. (517.) 

Imrusnak a — gádorosi „feltámadását" megelőző — 
budapesti egy-két napja sajátos parafrázisa a Krisztus-
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történetnek, az apokrif iratok őrizte pokolraszállásnak, az 
ördögi erők megláncolásának. A büntetlenül is bűnös Im-
rus „hegyre vonulása" (a Judás-Rosenberg általi elárulta-
tása előtt!) párhuzamba állítható „a gonoszok közé szám-
láltatott"6 Krisztusnak — elárultatása, keresztrefeszítése és 
megváltó halála előtti — cselekedetével: az Olajfák-hegyére 
vonul, s magányosan imádkozik. A húsvét-hagyomány sze-
rint a keresztrefeszítés apokaliptikus jelenései a gonosz 
uralmát is jelzik; majd a pokolra szálló Krisztusnak a sátán 
erői, illetve a halál fölött aratott diadaláról szólnak az apok-
rif iratok. A halála által megsemmisíti az ördögöt.7 Imrus, 
a „király" (többször is megjelenik a metafora 337., 519.) a 
„túlvilágra jutott lélek érzésével" (517.) az „apokaliptikus" 
(517.) egek látványától menekülve alászáll „az élet pokolfé-
nyébe" (492.), ahol „az első tornác" a kivilágított kávéház. 
(518.) Am a pokoli bűnök legteljesebb megismerése egy-
ben a tőlük való megszabadulás, az ördögi erők fölött ara-
tott győzelem kezdete is, amely a gádorosi fordulathoz ve-
zet (amikor már „vert sereg"-ről lehet beszélni, ha jelképe-
sen értelmezzük a tájleírást, 562.). A gádorosi „halál" után 
az ördögi Hintáss alakja már nem jelenik meg a regényben. 
Ismert a régebbi teológiában — kivált a protestantizmusban 

— az a feltevés, hogy az ördöggel cimboráló megmentheti a 
lelkét, ha testét odaadja. — Imrusnak Rosenbergéknél való 
„álomba merülése" és „ébredése" is értelmezhető jelképe-
sen: a gnósztikus irodalomban e motívumok ugyanazt jelen-
tik, mint az ortodox írásokban a „halál" és a „feltámadás".8 

— Imrus lelkében — sajátos módon — az antikrisztusi és 
krisztusi erők küzdenek. A megváltandó megváltó (Salvator 
salvandus) szerepet a gyertya-motívum is hangsúlyozza. 

6 Lukács, 22,37. 
7 A zsidókhoz írt levél, 2,4. 
8 Ókeresztény írók, И. k. Apokrifek, szerk. Vanyó László, Bp. Szent 

István Társulat, 1988. 366. 
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Imrus megváltó, aki maga is megváltásra szorul. „Hogy 
hazataláljon segítség kell, egy sugár az Istentől."9 Ez az 
erő Cenci. (De az isteni kegyelem megnyilatkozásai Imrus 
— például a később elemezendő gyertya-motívum hordoz-
ta — misztikus élményei is.) Imrus történetében az Ewig-
Weibliche nem Noémi (negatív parafrázisa ő Beatricének és 
Margitnak), hanem Cenci. Cenci beleegyezésével megy Im-
rus a „bábeli" Pokolba, s a Cenci keze nyúl a tévelygő után, 
amikor „sötétbe borult előtte az Út". (461.) — Azonban Im-
rust nem egyszerűen megmentik, hanem Imrus megváltódik. 
A megváltódás áldozattal jár: megismerte a poklot, a bűnt, 
az áldozat tragikumát, megmérettetett. De a tragikum fel 
is oldódik; ehhez azonban a „Liebe von oben", „a felülről 
jövő szeretet" segítsége kell. „Mater gloriosa"-ként vagy a 
Gondviselés-ként jelenik meg Cenci. — A Cenci alakjának 
ilyetén való értelmezését a cselekmény konkrét mozzana-
tain túl egyéb, poétikai elemek is sugallják. Többször eme-
li az elbeszélő a mindennapi gondoldcal küszködő kis öreg-
asszonyt mitikus magasságba. Cenci Imrus számára feltét-
len tekintély, a „Félelmetesen Nagy". (412.) Ennek a sorsu-
kat mindent megértő szótlansággal és természetességgel el-
rendező hatalmasságnak a jelképe, Olümposza a hegy, ame-
lyet már kikezdett az idő. Az „elrejtőző hatalom" (193.), a 
„kegyetlen és cél nélkül is céltudatos" (191.) hatalom szim-
bolikus kelléke a bot. A sorsokat védő, óvó, terelő „jó pász-
tor", nem az ítélő, hanem a menedéket, biztonságot jelen-
tő toleráns Hatalmasság jelképe. Cenci — házának „szigo-
rú rendje" „mint egy világrend" (8.), van „sötét szobá"-ja 
és „csillagnéző szobá"-ja. Gyakran úgy jelenik meg mint a 
Gondviselés („ameddig az Isten szeme: a Nap, addig rajtuk 
volt a Cenci szeme is", 8.), a Sors (Cencihez menni, „men-
ni, mint a Sorshoz", 150.) vagy az isteni kegyelem megnyil-
vánulása. Az Imrus „feltámadásáéhoz szorosan kapcsoló-

9 Babits Mihály: Dante élete, in: Dante: isteni színjáték. Babits Mihály 
fordítása, Bp. 1945. 56. 
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dó apokaliptikus jégesőt követő jelenetben ilyennek láttat-
ja Babits: „Az eget különös, vihar utáni fény borította, a fel-
hők visszahúzódtak, mint vert sereg, s az öregasszony a sáros 
agyagdülőn egy dupla szivárvány glóriájában állt." (562.) 

Imrus bűnös is, meg ártatlan is, és áldozat lesz — a go-
nosz erők (Hintáss, Noémi, Dodó) áldozata. A gádorosi je-
lenet több értelmű: végsőkig viszi a régi életével való sza-
kítást, s jelzi az új életre való megváltását; de kifejezi, hogy 
a küldetéses megváltó áldozata lehet a világban eluralkodó 
erőszaknak. Végigkíséri a cselekményt az erőszakot jelké-
pező motívum: a puska. Döme 48-as (!) puskáját, amelyet a 
gyermek Imruska hamar eldobott, Dodó ragadta meg. (Do-
dónak az alakját a Pesti Napló-beli változathoz képest elide-
genítő módon átrajzolja az író. Idegennek érzi Nelli, Imrus, 
az elbeszélő, az olvasó.) A kissé ostoba, erőszakos, semmi te-
kintélyt nem tisztelő (még Cencit sem!) fiú, a kis Kain (547.), 
Hintáss és Nelli fia („több legenda szerint a Sátán testi kap-
csolatban állt Évával, s az utóbbi tőle szülte Káint"10) kezé-
ben az egykori játék veszélyes fegyver lesz Imrus számára: 
sebet okoz. — A puska-motívummal rokon az Epilógusban 
az Imrét megkergető „sötét bivalybika". (574.) 

Az áldozattá lett küldetéses embert és megváltó áldo-
zatát szimbolizálja a bárány-motívum. A bárány Krisztus-
szimbólum (Agnus Dei, qui tollis peccata mundi); illetve 
az apostolokat is jelképezi („úgy küldelek titeket, mint bá-
rányokat a farkasok közé" — mondta Jézus az apostolok-
nak).11 A regényben a motívum az Epilógusban tűnik fel, s 
bár ott csak az „eltévedt bárány" hangsúlyozódik, mégis úgy 
érezzük, hogy a motívum minden eredeti jelentése benne 
sűrűsödik, s jelképezi Imrust: nemcsak az eltévedt, kereső 
embert, de a küldetéssel bíró megváltót, ki ártatlan áldozat, 
s még azzá lehet. Mert az Epilógusban is feltűnnek a „kiszá-
míthatatlan jövendők vészjelei" (573.): az emberi erőszak, 

10 Mitológiai enciklopédia. Gondolat, 1988. II. k. 374. 
1 1 Máté, 10,16. 
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véres sortüzek, a „fenyegető, sötétlila csúcsok", „egyszer egy 
kis földrengés is volt". (573.) Mindezek meg — „a Bárány el-
len viaskodó" „fenevad"-ra12 emlékeztető — Imrét megker-
gető bivalybika (574.) a Jelenések könyvének apokaliptikus 
képeit idézik. 

A Babits-regényben kísérlet történik a krisztusi és a fa-
usti toposz egyesítésére. Műve ezen archetípusok felidézé-
sével a modern mitikus regények sorába tartozik — mege-
lőzve Bulgakov és Thomas Mann ördög-regényeit, amelyek-
ben egyértelműbb, világosabb a mitikus hagyomány jelenlé-
te. Kapcsolódik Dosztojevszkijhez, aki „felfedezője az apo-
kaliptikus létállapot és a krisztusi kérdések összekapcsoló-
dásának, illetve az alapkérdések újrafogalmazásának".13 

Több motívum előrejelzi a megújulás lehetőségét és irá-
nyát is. Imrus városbeli tévelygésének jelenetében az általa 
(hiába) várt szimbolikus eseményeket jelölő képek (Faust 
húsvéti harangja, Peer Gynt Gomböntője, Konstantin ke-
resztje) vagy Imrus gondolatai a különös módon megtért 
költőkről (Wilde és Paul Verlaine, 518.) mutatnak a meg-
térés, az újjászületés irányába: „fölmagasztosulás az alázat-
ban". Ha nem is a kereszt előtti leborulás formájában, de 
mindenképpen visszatérés a keresztény erkölcshöz. A hang-
súly a megtérés, az újjászületés etikai, világnézeti tartalmán 
van: „az emberlét morál"-ján. (517.) Számos további jel mu-
tat efelé, például a Szonja-jelenetben; a „hegyi penitenci-
án", hol a „különös remete" „vergiliusi jóslatok"-at, kinyi-
latkoztatást vár, amikor találomra üti fel könyvét. (536.) Al-
lúziónak érzi ezt az olvasó az igazságot kereső Szent Ágos-
ton megvilágosodására is. Ám Imrus, a modern ember útja 
más! 

Imrus lelki megújulásában nem találunk racionálisan vé-
giggondolt erkölcsi vagy világnézeti megfontolásokat, de 

1 2 János Jelenésekről 17, 44. 
1 3 Balassa Péter Az ördögregény két huszadik századi változata. A dok-

tor Faustus és A Mester és Margarita. Medvetánc 1988.1. 380. 
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nem is hirtelen megvilágosodásról van szó. Mégis — Ágos-
tonéhoz hasonlóan — misztikus élmények is hozzájárulnak 
az ő lelki átalakulásához, bár nincs szó határozott megté-
résről. Imrusnak ilyen misztikus élménye kapcsolódik a Ro-
senbergéknél (538.) és Gádoroson (560.) látott — a vallásos 
tradíciót jelképező — gyertyákhoz. A gyertyafény-motívum 
Imrus újjászületésének időszakában valami belső megvilá-
gosodásnak, kegyelmi állapotnak a jele, a Gondviselés sajá-
tos megnyilatkozásának — egy lelkileg felfokozott állapot-
ban. A két jelenet motivikus összekapcsolása kiemeli Ro-
senberg és Cenci szerepét Imrus újjászületésének történe-
tében, s egymásra rímelése jelzi Babits felfogását a zsidó és 
keresztény kultúráról is; a motívum ismétlődése — egyéb 
motívumismétlés (Berta bácsi olvasója, a viharágyú, ziva-
tar), illetve jelenet-párhuzamosság révén is hangsúlyozott 
helyen, a történet egyik legrelevánsabb szerkezeti pozíció-
ján — nyomatékot ad ennek a lelki élménynek, s jelzi az át-
alakulás tartalmát: a (vallásos) hagyomány felé fordulást. — 
Imrusnak a jégesőhöz társuló apokaliptikus érzései eszünk-
be juttatják a budapesti utolsó kétségbeesett sétáját is, ami-
kor „leste a fellegek formáját a hegyen, leste az alkony-
fény apokaliptikus jelenéseit" —, de akkor hiába. Úgy érez-
zük, most beszédesebbek Imrus számára a jelenések épp-
úgy, mint a Rosenbergéknél való ébredéskor megpillantott 
látvány: „Imrus merően nézte a középkori képet, s a Rosen-
bergék péntek esti gyertyáira gondolt. Imrus valamikor csú-
folódni szokott e különös 'jégelhárító akción', amely 'annyit 
se használ, mint a viharágyú'. De a viharágyúk némán rozs-
dásodnak, és a gyertyák égnek." (560. — kiemelések tőlem.) 

A vihar-jelenet több korábbi jelenetre is visszhangzik. 
Arra a zivatarra, amely Nellit ragadta ki a fészekből. Most 
Imrus útjának újabb fordulóját jelzi, elszakadását Gádoros-
tól. — A viharágyú-motívum első feltűnésekor is szerepel az 
utalás a tavaszi zivatarokra, szimbolikus utalás ez a politikai 
élet eseményeire, de Imrus lelki vergődésére is, meg „for-
radalmi ideál"-jának, Hintássnak a megjelenésére Imrus 
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képzeletében. Imrus akkor valami nagy fölfordulást kívánt. 
Majd a pesti diák, Rosenberg barátja és a „Szokratész"-
tanítvány versében és „lelkében zengett egy szimbolikus vi-
harágyú minden istenek és babonák ellen". (365.) — Más 
megvilágításba kerül most mindaz Imrus számára, amit a 
Viharágyú jelképezett. (Megerősíti ezt a negatív minősítést 
majd az Epilógus 569.; az elbeszélő távolságtartását az iró-
nia mindig is jelezte!) 

A gyertya-motívum a szövegben nyert sajátos, a vallási 
tradíciót kifejező tartalmán túl a keresztény-embléma — a 
megváltás reményét és a megváltót szimbolizáló — jelenté-
sét is kisugározza. Az így értelmezett gyertya-motívum alá-
támasztja Imrus alakjának mint megváltásra szoruló meg-
váltónak az értelmezését is. — A gyertya-motívum az Epi-
lógusban megszüntetve-megőrizve újraértelmeződik. Imre 
Erdőváron a kultúra gyertyáit gyújtogatta (de olyan kultú-
ráét, amely nem volt független a hagyománytól, a vallásos 
tradíció értékeitől, s gyanakvóbb lett az idegen jelenségek-
kel szemben), illetve ó maga lesz a „művelődés gyertyája". 
(564.) A világosságot kereső ember, a megváltandó ember 
maga lesz a világosság hozója, a megváltó. Összhangban van 
ez a bárány-motívummal is. 

A „gyémánt csúcsok" közelében a küldetéses ember éle-
tében, azon világnézet után, „melynek legkevesebb köze 
volt a Múlthoz, s legtöbb a logikai Igazsághoz", új értékek 
jelennek meg: munka, hagyománytisztelet, valamiféle gond-
viseléshit, sajátos hazafiság, magyarság (mint Széchenyinél: 
a „Magyarság ügye egy volt a Kultúra ügyével", 564.) Mind-
ezek egy értékőrző-konzervatív írói szemlélet keretébe il-
leszkedve egyetlen motívumban öltenek szimbolikus for-
mát: Imre-Babits ideálja most Széchenyi volt, „a Rend és 
Kultúra szent őrültje". (566.) Az említett értékek a szeretet 
(amely a család és Imrus korábbi életéből hiányzott) vonzás-
körében rendeződnek el: ezt az értéket szimbolizálja Imre, a 
tanár (a regényben a harmadik és legmagasabb rendű tanár-
szerep megtestesítője), aki a kulturális evolúció szolgálatá-
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ban áll, akinek új életében nincs már helye a szellem isten-
kísértő gógjének, a képzelet helyett a hasznos polgári tevé-
kenység, a munka áll, annak legnemesebb fajtája, a nevelés, 
amely egyúttal önnevelés is. — Ez a „legfőbb Jó" megisme-
résére törekvő tevékeny szeretet ígérhet megváltást a kül-
detést vállaló, de az élet, az eszmék zűrzavarában tévúton 
kereső Imrus-Babitsnak, a hanyatló nemzetnek, a „lélekte-
lenné vált liberális Magyarországának (365.), az egységét 
elvesztett (479.) kiutat kereső Léleknek. 

Nelli és Imrus útja szimbolikus. Jelképezi az „élet erde-
jében eltévedt ember" keresését, a lét útvesztőjében meg-
váltást remélő lélekét, de olyanét, aki a dantei megváltás-
hittől eltávolodott már. Az Istentől elhagyott világban ön-
tudatlanul bolyongó bűnös lélek tévelygése ez, illetve a mo-
dern, fausti ember keresése: az intellektuális lázadóé, sőt a 
Nietzsche-élménnyel is gazdagodott emberé, aki a szellem, 
de az ösztönök korlátait és határait is meg akarta tapasztal-
ni — Istent kísértő módon. — A modern, hitetlen hívő em-
ber szemléletétől távol áll a megváltás bizonyossága. Babits 
sem juttatja el hősét a megváltásig; de Babitstól a hit nélkü-
li kétely is távol áll, tehát megadja egyik hősének, Imrusnak 
a lehetőséget a lelki megújulásra, de nem adja meg Nelli-
nek, mert a megváltás rajta is áll, meg az isteni kegyelmen is. 
Ilyen értelemben érintkezik a regény a (Babits-értelmezte) 
ágostoni-pascali vallásossággal, illetve az Anatole France-i 
kétellyel.14 

Babits hőse a bizonyosságtól, a megváltás, a hazatalá-
lás bizonyosságától messze van. Az erdővári „szimbolikus 
hős" kereső ember: irányt keres, s a helyesnek vélt irányba 
mutat. A regény a „lélek vetkőzése", mély dimenziójának 
szervezőelve az Ágostonnak tulajdonított „drámai szenve-
dély", „filozófiai Erósz": „az alkuvás és nyugvás nélküli vágy 

1 4 Poszler György: Test és lélek — moralitás három felvonásban. Szél-
jegyzetek Babits beszélgetőfüzeteihez. It 1984. 519-567. 
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az Igazság felé".15 — Babits művének ezt a — kevesek ál-
tal észrevett — mély perspektíváját, s annak az „analitikus 
refrénszerűség"-gel való összefüggését, „analitikus erejé"-
nek ágostoni vonásait első kritikusainak egyike, a barát Szi-
lasi Vilmos Babitsnak írt levelében — 1927-ben — értéke-
li (talán kissé túlozva, noha bírálva is): „E vallástalan vallá-
sosságnak nincs szebb és mélyebb hangja a világirodalom-
ban . . . Te fölfeded a lélek szövetét, — hol a motívumok szá-
lai fonódnak és erednek. — Minden lap egy újabb megrázó 
olvasmány, és annyi tanulság, amennyit kevés filozófiai mű 
tud nyújtani."16 

NÉMEDINÉ KISS ADRIEN 

1 5 Babits M\há\y\Ágoston, in: Esszék — tanulmányok. I. Szépirodalmi, 
1978. 480. 

16 Babits-Szilasi levelezés (Dokumentumok). Összeállította, közre ad-
ja és a bevezetőt írta: Gál István. Petőfi Irodalmi Múzeum és Népművelési 
Propaganda Iroda, é. п., 112. 


