
BABITS: PSYCHOANALYSIS CHRISTIANA
Ősszöveg, töredékek, háttér

Babits Mihály Psychoanalysis Christiana című verse első ízben a Pesti Napló
1925 karácsonyi számában jelent meg. Kötetben az "Istenek halnak, az ember él"
címűben, 1928-ban. Egyik legjelentősebb műveként tartják számon. Ennek a vers
kötetnek két kiemelkedő korabeli ismertetője akadt: Illyés Gyula és Németh Lász
ló. Mindketten nagy tanulmányban Ioglalkoztak Babits Iírájának keresztény ele
meivel. A mű a pszichoanalízis és a keresztény bűntudat virtuális összefüggései
nek megfogalmazási kísérlete.

Babits a húszas évek közepéri nagy átalakuláson ment át. Egy évtizeden át
folyó válságsorozatának végső állomásához érkezett. Apja ha nem is ateista, de
mindenesetre indifferens, antiklerikális, liberális felfogású jogász volt, aki a Drey
fus-ügyben az igazság pártjára kelő Zola oldalán állt. Babits nemrégiben előkerült

gyermek- és diákkori önéletrajzában először fogalmazta meg nagy viadalát apja
liberális felfogásával, ahogy az pécsi ciszter-diák korában az akkori szígorú vallá
sos neveléssel összeütközött. Egyetemi évei alatt a középkor és Pascal iránt ér
deklődött. Először egy katolikus folyóirat, a Magyar Szemle közölte tömegesen rep
rezentatív verseit. Görög és ezzel összefüggő viktoriánus angol tanulmányai, ahogy
Hiszekegy círnű versében összegezte, az antik sokistenhivőség követőjévé tették.
A nagy katolíkus írók és gondolkodók iránti rokonszenvének első megnyilatko
zása a kötetben nem, csak aNyugatban vezércikként megjelent tanulmánya Assisi
Szerit Ferencről (Kaposy József fordítása alkalmából), majd a többször is kiadott
és vitán felül egyik legragyogóbb tanulmánya, a Szetit Agoston (Vass József for
dításához kapcsolódva). Háborúellenes meggyőződése a Fortissimo szövegével is
tenkáromlási pörbe sodorta, kéziratban lévő védőbeszéde a világirodalom nagyjai
nak egy-egy keserű pillanatokban megfogalmazott szövegeít gyűjtötte össze. A Zsol
tár gyermekhangra című versének kéziratos fogalmazványa ennek a védőbeszéd

nek versben kifejezett folytatása. A Zsoltár férfihangra már szélesebb élménysor
végkövetkeztetése. Az Auróra 1922. évfolyamában megjelent Filozófia és irodalom
círnű tanulmánya fordul először a hit szükségességének igénye felé; a Zsoltár
férfihangra ennek a tanulmánynak betetőzése és befejezése.

Az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattárának Babits-hagyatékában egy kü
lönös kézirat található (Fond. III. 1651 16. sz.). Vázlat, fogalmazvány, inkább pró
zavers, önmagában is tökéletes alkotás. Babits húszas években írt nagy verseinek
variánsait vizsgálva többször bukkanunk ilyen prózai, prózaversszerű vagy gondo
latritmusos első fogalmazványokra. Ezekben többnyire bővebben, részletesebben
kifejtve, szoros logikai rendben vázolja föl egy-egy nagy költeménye gondolatait.
Itt először közölt hatalmas költeménye egyik legérdekesebb dokumentuma műhely

titkainak. Benne a földi ember esendőségét, kitorratlanságát, kirakatal jelenség
mivoltát az antik szobrok tökéletességével hasonlítja össze. Ebből az alapeszméből

lép tovább Hiszekegy című versének irodalmias hangvételű sokistenhivőségéből a
modern keresztény ember lelkivilágának és külső megjelenésének ellentmondásossá
gúhoz, Az érdekes töredékek nyomán egyre inkább kibontakozik a végső, nyom
tatásban megjelent fogalmazás. A végleges szövegben az antik istenszobrok töké
letességére való célzást már el is hagyja, - marad a katolikus templomok szob
raihoz való hasonlítás: a külső, a látható, az impozáns elülső szeborrész hátában
a faragatlan, durva eredeti kő tátong.

Az ősszöveg kísértetiesen claudeli, akár Paul Claudel legnagyobb versei közé
is beilleszthető volna. A Nyugat akkoriban még nem mutatta be Claudelt a ma
gyar közönségnek annyira, hogy Iíráját is ismerték volna, drámáiból is csak jóval
később fordított Gyergyal Albert. Érdekes, hogy az egyre jobban tömörített és
végül is ősi tizenkettesben megírt végleges versszöveg a törökkori magyar fohász
kodással végződik: "Krisztus urunk, segíts meg". Annál meglepőbb, hogy az
Európai Irodalom Történetében Claudelt három helyütt is messze kiemeli. Rimbaud
nál megemlíti, hogy Claudel őt a legnagyobb költőnek tartja, aki valaha élt.
(Érdemes itt megjegyezni, hogy Lukács György, az első jelentős Babits-méltatás
szerzőjo, 19ü9-ben Babitsban Rimbaud-szerű költőt vélt fölfedezni.) Egy helyütt
Claudelt költészetének nagyon is alapos ismerőjeként méItatja: "Egy francia költő,

Claudel, a legmodernebb, rafináltan kiművelt szabadverset tette a Iegkonzerva-
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tívabb, őstekintélyek szárnya alá kívánkozó, vallásos és királyhű eszmék és nosz
talgiák hordozójává. Nehéz és méltóságos sorai szubtilisen áradnak s dagadnak,
a Danteéhoz hasonló, új, magas, misztikus és univerzális költészetet akarva szug
gerální." (675 L) Visszatér a modern drámánál Claudel szerinte kivételes érdemei
re: "A katolicizmus előnye az irodalomban, hogy nem tagad sem egyént, sem ha
gyományt. Az egyetlen élő és nemzetközi közösség, mely a régi és örök erkölcs
alapján átfogja még a világot. S amelynek szelleméből még dráma is tudott szü
letni, új kísérlet valódi dráma alkotására, igaz, hogy nem színpadra alkalmas, a
Paul Claudelé", (698 L)

"Az istenek halnak ..." méltatói a végleges szövegből nem következtethettek
vissza c1audeli Ihletesre. Illyés Gyula azonban a Nyugatban írt első nagy tanul
mányában (mely későbbi köteteiben sajnos sosem jelent meg) rendkívül érdekes
megállapításokat tesz Babits sajátos katolikus mívoltáról : "Katolikus, de nem
misztikus! Tehát Szent Tamás, aki félig görög, Pascal, akiben benne van már
Descartes. Nem a valóságtól menekülő, hanem épp a valóságot fürkésző, a valóság
ban isteni törvényt kutató, Merőben ellentétje tehát a napjainkban keresztelkedő

új hivőknek, akik mániáikkal szeniséget törnek. Igazi keresztény: földön hivő

és nem égben ember." "Az ő vallásossága nem a türelmetlen szerzetesé, hanem a
megbékélt bölcsé, aki tudja, hogy minden dolog önmagán túl, valami Isten felé
mutat. S arról a derűs, nyugodt távolba-fordulásról láthatjuk, hogy nem lehet
rossz az az Isten, amely felé, az embert kivéve, mínden élő olyan bizalommal
néz. Ez Babits vallásossága." (Nyugat, 1928. II. 703-709.)

Érdekes, hogy az akkor föllépő írónemzedék másik nagy alakja, Németh Lász
ló mennyire közel került Babits - Iiráiából kikövetkeztethető - vallásosságának
mcgértéséhez: "Van valami a Babits-lírában a Dosztojevszkij-hősök kételemű ősz

szefontságából. Ahogy ezeknek a tudatára a tudatalatti, úgy indázódik a Babits
Iírát létrehívó szándékokra az erősebb és izgatóbb szándéktalan. A Dosztojevszkij
hősök Istenhez rántják magukat és végzetükbe hullanak: így húzódik el és hajol
vissza a Babits-líra delejes pólusától. Ne gondoljunk itt rejtett freudi lélektályo
gokra, andrégide-i elnyomás-jelenségekre. Az én eszmeszólamának és a szervezet
kaotikus dallamának az egymásba csapása ez. Az én megszédül az élete mélyén
zúgó folyam fölött s a part erős gyökereibe kapaszkodik." Nehezen dönthető el,
dicséretnek vagy elítélésnek szánja-e ezt a mondatát: "Lappangó, inkább ideg
rendszeri, mint hitbeli katolicizmus". Végül is az a véleménye: "Idő kell hozzá,
hogy e versek emberi, sőt evangéliumi magasztosságára ráeszméljünk". (Uo.)

Németh László kísérlete a kereszténység és a freudizmus összeegyeztetésére.
az Emberi Színjáték módszerbelí újdonsága, ide, Babitsnak erre a versére vezet
hető vissza. B. Nagy László meggyőzően ,elemzi ezt az alapeszmét. de ennek for
rására, Babits versének súgalmára nem mutat rá, mert eszébe sem jut. (Mítosz
és önüdvözülés, Németh László indulása és az Emberi Színjáték. Literatúra 1974.
89-91. 1.)

A Psychoanalysis Christíana című Babits-vers itt közölt ősszövegével és kü
lönböző töredékeivel együtt, szociológlaí, teológiai és pszichológiai szempontból is
részletesebb vizsgálatot érdemelne. GAL ISTVAN

A PSYCHOANALYSIS CHRISTIAN.4 ÖSSZÖVEGE

Mily tisztának-épnek kell lenni, ki vílágelé mer
állni - csodáljad őt!

világ elé áll meztelen lélekkel! Micsoda vízekben
fürödhetik az! micsoda szabad, gyönyörű vizekben!
Micsoda szelek a törölközői!

b . .. vagy kacéran hordja a szennyet mint márványistenek a sarat
mely a földből rájuk tapad
s csak vendég sima tagjaik keményén. Könnyű az isteneknek
törött karjaikat mutatni, s más gőgös, tiszta, végzetes hibákat, tnikkel mű-

vészük verte vagy az évek.
De más a mi meztelenségünk. Zúgjatok, víz és szél!
De mik vagyunk mi, testvéreim? és megtagadhatjuk-e lU sarat?
Vagy mutathatiuk közömbösen, vagy ,akár nevetve vagy sírva: "íme ez

11agyok én, ilyen piszkos! Kire az Isten képe van felírva!?"
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Léha beszéd ez, 1oedveseim! Illene egy kis szégyen hozzá
Mikor magunk vagyunk a sár, s nem kívülről tapadoz ránk.
S ahogy testünk sárból való s bellül tele bűzzel és sárral,
úgy van a lelkünk is tele szennyel és borzadállyal.
Jobb volna föld alá bújni, mint a piacra kiállni,
tengerbe vagy tisztítótűzbe ázni, égni, leszállni!
Jőjj, csodáld, boldog aki könnyeden áll ki, nevetve
vagy szabadon sírVia
"nézzétek, ilyen sáros az, kire az lsten képe írva!"
De minket szörnyű szégyen kerül, nem rajtunk a sár,
hanem bennünk.
S ahogy testünk belseje sárral, lelkünk tele szennyel és gennyel
Jobb volna föld alá bújni, tengerbe vagy tisztító-
tűzbe. Megnémulni, oszlani, ázni, égni, leszállani.
De nézzétek ez a Test is akárhogya Sárból épült,
Hős, lassú évezreken át lsten-formává szépült.
Belül még csupa sár, de kívül a csillagoknak
csillagokat dobál vissza magából.

BABITS KÉZIRATTÖBEDÉKEINEK MÁSOLATdl·

Csak darabos szíkla s durva törés tátog
Ú gy a mí lelkünk is, fülkénk ...

Krísztus urunk, segíts meg.
Hallottunk ájtatos, régi faragókat
Kik mindent nagy, szent, egy türelemmel róttak:
azok nem bánták hogy mi látszik és mi nem
tudták, hogy mindent lát gazdájuk, az Isten

van aki mindent lát
mert ő az aki lát mindenki szemével
úgy is csak ő

(s ő néz) belőled ha magadba nézel
belőled is ő néz ha magadba nézel

Jaj fogd föl a lámpát, s a kegyetlen vésőt

vágd, f'aragd a sötét lelket míg nem késő

Krisztus urunk segíts meg.
s ha tulajdon sötét szégyenedbe nézel
Oh jaj hova bújhatsz, te magadnak-réme,
amikor magad vagy az Ítélő kérne?
Be ne hunyd a szemed, annál rosszabb néked
Ha nem látna benned mást, csak sötétséget,
Vagy akár kívánod hogy ha eljön a halál
törten, faragatlan kerülj a föld alá?
Ne várd hogy mint félig-érten tiprott kalász
még el se készülve kerülj a föld alá
menj, fogd föl a lámpát s a kegyetlen vésőt

s csapd, vágjad a sötét lelket míg nem késő

Bár ilyenek lennénk mi!
(olvashatatlan sor)
de jaj fele lelkünk a világnak bókol
a többi sötéten néz egy vak ablakból

int
(olvashatatlan áthúzott sor)
Hogy lelkünk ne csak a világnak bókaina
És önnön magának félelme ne volna
s önnön mag·a legfőbb

OA versserek alá dőlt betűkkel szedett szövegrészek Babits változtatásal.
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Változat:
De míg egyik részünk bókol a világnak
Másikon a szem csak sötétséget láthat
amelybe magunk is félünk belenézni.

Ilyen szentek vagyunk mi 
micsoda ős szirtből vágták ki lelkünket
hogy bús darabjai még érdesen csüngnek.
érdesen. szennyesen, félig születetlen,
hova nem süt a nap, hova nem fér a szem?

(Az első két sor nem olvasható)
De mi csak egy hazug bók vagyunk ...
és boldogok akik magukba nem látnak.
Szenvedni annyi mínt diadalt aratni:
óh hány éles vasnak kell rajtunk faragni,
míg méltókká leszünk hogy az Ég királya
beállítson majdan szobros csarnokába.

A VÉGLEGES, NYOMTATÁSBAN MEGJElENT SZÖVEG

Mint a bókos szentek állnak a fülkében
kívülről a szemnek kifaragva szépen,
dc befelé, hol a falnak fordul hátok,
csak darabos szikla s durva törés tátog:

ilyen szentek vagyunk mi!
Micsoda ős szirtből vágták ki lelkünket,
hogy bús darabjai még érdesen csüngnek,
érdesen, szennyesen s félig születetlen,
hova nem süt a nap. hov,a nem fér a szem?

Krisztus urunk, segíts meg!
Hallottunk ájtatos. régi faragókat,
kik mindent egyforma türelemmel róttak,
nem törődve, ki mit lát belőle, s mit nem:
tudva, hogy mindent lát gazdájuk, az Isten.

Bár ilyenek lennénk mi!
ÚOyis csak az Úr lát mindenki szeméDel,
s hamis temagadból szégyenkezve nézel,
tudd meg, lelkem, s borzadj, inert szemeden által
az Isten is nézi. aZ Isten is látja!

Krisztus urunk, segíts meg!
Óh jaj, hona bújhatsz. te magadn,ak-réme,
ami/wr magad vagy ,az ltélő kéme? J
Strucc-moá fúr a percek: vak fövénye alá
balga fejünk, - s így ér a félig-kész Halál,

s akkor mivé leszünk mi?
Gyónaaan és vakon, az évek szennyé?Jel
löknek egy szemétre a hibás cseréppel,
melnmek: nincs csörgője, s íze mindörökre
etrontoa, mosatlan hull vissza a riiobe,

Krisztus urunk, segíts meg!
Ki farag valaha bennünket egészre,
ha nincs kemény 1'ésőnk. hogy magunkat vésne,
ha nincs kalapácsunk, szüntelenül dúló,
legfájóbb mélyünkbe belefúró fúró?

Szenvedésre lettünk mi.
Szenvedni annyi, mint diadalt ,aratni:
Oh hány éles vasnak kell rajtunk faragni,
mia méltók n,em Leszünk, hog 'lJ az Ég királya
beállítson majdan szobros csarnokába.

Krisztus urunk, segíts meg!

319


