
ÉVFORDULÓ 

KAPPANYOS ANDRÁS 

BABITS VÖRÖSMARTY JA* 

Babits 1911-ben két nagy tanulmányt írt Vörösmartyról: egyet az ifjúról, egyet a férfi
ről. Az utóbbi tanulmány alcíme: A második és a harmadik.1 Igazából tehát csak a máso
dik a férfi, s a harmadik lenne az öreg. Ezt a harmadik Vörösmartyt azonban Babits nem 
írta meg. A negyed századdal későbbi, A mai Vörösmarty című tanulmány2 is e harmadik 
Vörösmarty fontosságát hangsúlyozza, de poétikai értelemben semmit sem mond róla: ez 
nem a két korai esszé folytatása vagy kiegészítése. A Belia-féle kiadásban a két korai 
tanulmány 47 oldalt tesz ki, ebből kettő és fél jut a harmadik Vörösmartyra. A két tanul
mányt s a harmadikat is minden lehetséges jelentésével és jelentőségével együtt bősége
sen elemezték már, minden lehetséges módon félre is értették, és e félreértéseket mások 
orvosolták. A fő kérdés az volt, hogy Babits Vörösmarty-képe hogyan módosította vagy 
hogyan kívánta módosítani az irodalomtörténeti gondolkodásban később kikristályoso
dott Babits/Ady = Arany/Petőfi aránypárt. Waldapfel József megvédte Vörösmartyt Ba
bitstól, Vas István megvédte Babitsot Waldapfeltől, Tóth Dezső megvédte Waldapfelt, 
Laczkó András megvédte még egyszer (azaz kétszer) Babitsot, Taxner Ernő pedig meg
próbálta mindezt békévé oldani.3 Ehhez tehát nem sokat lehet hozzátenni. Essék most szó 
Babits harmadik vagy megíratlan Vörösmartyjáról. 

Babits már az első cikk bevezetőjében kijelöli értékrendjének sarkpontját: Vörösmarty 
„A vén cigány költője", amely „kétségkívül a legcsodálatosabb magyar vers".4 Ezért 
érdemes személyével egyáltalán foglalkozni. Nézzük, ezek után hogyan fest az 1849 

Ez az írás az MTA Irodalomtudományi Intézete fennállásának 40. évfordulója alkalmából 1996-ban ren
dezett kritikatörténeti konferencia során elhangzott előadás szerkesztett és kibővített változata. Néhány, kifeje
zetten az élő előadás céljait szolgáló fordulatot változatlanul hagytam, mert nem találtam helyettük megfelelő 
írott nyelvi ekvivalenst. 

1 Nyugat, 1911, II, 689-701, 1041-1061. BELIA György 1978-as kiadását is használtam (BABITS Mihály, 
Esszék, tanulmányok, I-1I, Bp., Szépirodalmi), itt: I, 208-225, 226-255. 

2 Nyugat, 1935, II, 399-405. Beliánál: II, 482-490. 
3 WALDAPFEL József, Élet és irodalom, Forum, 1948. febr., 161-165; VAS István, Vörösmarty és Babits, 

Válasz, 1948. ápr., 367-371; WALDAPFEL József, Vörösmarty és Babits, Forum, 1948. jún., 458-462; TÓTH 
Dezső, Vörösmarty és a Nyugat, It, 1952, 353-364; LACZKÓ András, Babits és Vörösmarty, ItK, 1975, 584-
598; TAXNER Ernő, Babits Vörösmarty-tanulmányairól, ItK, 1977, 383-388; LACZKÓ András, Stilizált Önarc
kép? (Babits és Vörösmarty), Tiszatáj, 1983. nov., 35-42. 

4 Nyugat, 1911,11,690. 
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utáni munkásság bemutatását célzó két és fél oldal. Először is legalább a fele versidézet. 
A fennmaradó prózai résznek legalább kétharmada prózába transzponált versidézet. 
A maradék, Babits által fogalmazott mintegy tizenöt-húsz mondat legalább kétharmada a 
történeti körülményeket festi. A fennmaradó hat-hét mondat tekinthető többé-kevésbé 
reflexiónak. Például; „De minő versek azok"; „Milyen különös vers ez!"; „Leghatalma
sabb költeménye, a legszebb magyar vers"; „Egy őrült verse"; „Ez egy őrült képzetkap
csolása." S ismét: „Ez a vers egy őrült verse."5 Az 1935-ös írásban ugyanezek a minősí
tések köszönnek vissza, noha némiképp mérsékeltebb formában: A vén cigány „kissé 
tébolyult pátoszát" említi, „mely minden bizonnyal a világ legszebb és legkülönösebb 
verseinek egyike."6 

Ez a megközelítés, a nagyság előtti tétova lebomlás, amely a hatáselemzésnek még a 
lehetőségével sem számol, ismerős lehet, és nemcsak Schöpflin korábbi7 vagy Szerb 
Antal későbbi8 Vörösmarty-értékeléséből. Három évvel korábban jelentek meg Ignotus 
tollából ezek a jól ismert mondatok Adyról: „Akasszanak fel, ha értem. De akasszanak 
fel, ha hat-hét irodalomban, melyet nyelvtudással megközelíthetni: sok vers akad ilyen 
egész értelmű, ilyen mellet és elmét betöltőén teljes kicsengésű."9 Igaz, Ignotus saját 
kortársáról ír, Babits pedig egy három emberöltő óta porladó elődről, megrendülésük 
mégis rokon. 

Vörösmarty nem mondhatott ítéletet a róla írt cikkekről. Ady megítélésének Ignotus 
cikke (rövid távon legalábbis) bizonyosan többet ártott, mint használt, mégis bizonyosak 
lehetünk benne, hogy lelke mélyén Ady örült ezeknek a szavaknak. Mert pontosan ez az 
az elbírálás, amit a mindenkori avantgárd ki szeretne vívni magának: érthetetlen, de 
nagyszerű. Ignotus 1908-ban Adyt - teljesen jogosan - avantgárd szerzőként kezeli 
(A fekete zongora kétségkívül expresszionista költemény), és megadja neki a legtöbbet, 
amit avantgárd szerző a kritikusától valaha is elvárhat: érthetetlen, de nagyszerű. 

Az avantgárd számára az érthetetlenség elismerése éppoly fontos, mint a nagyszerűsé
gé. Ez ugyanis az újszerűség elismerésének visszajelzése. Az avantgárd művész új kom
munikációs eszközök, új kódok után kutat. Ha a hatásmechanizmus átlátható, azaz a 
befogadó számára nem új, megszűnik a hatás nagyszerűsége. Az új költő nem ékszerész, 
hanem feltaláló. Ennek az elvnek a mentén születnek az „egyszer használatos műalkotá
sok", például a ready-made-ek vagy a konkrét költemények, amelyeket teljesen felesleges 
még egyszer megnézni, főleg pedig utánozni, lemásolni, megvásárolni.10 Amikor 1910-
ben Babits elbánik a futuristákkal, érvelésében nem az a legsúlyosabb, hogy kétségbe 
vonja a nagyszerűségüket, hanem az, hogy még érthetetlenségüket is elvitatja. „Amit az 

5 Nyugat, 1911,11, 1060-1061. 
6 Nyugat, 1935, II, 399, 405. 
7 SCHÖPFLIN Aladár, A két Vörösmarty, Nyugat, 1908. jún. 1., 577-584. 
8 SZERB Antal, Magyar irodalomtörténet, I—II, Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1934, 324-342; külö

nösen 342. 
9 IGNOTUS, A fekete zongora, Nyugat, 1908. febr. 1., 139-146 (az idézet: 140). 

10 Vö. Hans RICHTER, Dada - Art and Anti-art, Oxford University Press, 1965. Richter szerint az ilyen 
jellegű műalkotásokat (legalábbis a legjobbakat) meg kell őriznünk, de helyük nem a galéria, hanem a múze
um, hiszen ezek nem esztétikai tárgyak, hanem fontos találmányok prototípusai (203-214, különösen 204). 
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olasz az ő sajátságos gyermekes entuziazmusával most próbálgat, az nálunk már túlhala
dott dolog" - állítja, és felsorolja azokat az attribútumokat, amelyek szerinte a futuriz-
must alkotják. Öncélú értelmetlenkedés, perverzitás, az automobil mint téma, valamint 
Nietzsche-majmolás." Ezeken így, külön-külön valóban túl vagyunk már, csakhogy ezek 
együtt sem mentik ki a futurizmus vagy általánosabban az irodalmi avantgárd ismérveit. 
Mintha azt mondaná valaki, hogy a fotográfia „túl van" az olaj festészeten. Nagyon-
nagyon másról van szó. Mennyire nem vagyunk még túl semmin! 1910: Bukarestben a 
Sámuel Rosenstock nevű gimnazista épp hogy megkapta első hosszú nadrágját, s nem is 
álmodik róla, hogy belőle Tristan Tzara lesz egykor. Kassák első lapalapításáig még öt 
év telik el. De 1916-ban némi baráti-atyai vállveregetés kíséretében lényegében Kassá
kék is ugyanezt a minősítést kapják Babitstól. Programjuk „nagyszerű ugyan, de éppen
séggel nem oly új, mint látszik." 

Babits az avantgárd megítélését generációs kérdéssé próbálja egyszerűsíteni, s (a ké
sőbbi történet tanúsága szerint tévesen) a legrosszabb minősítést adja a futuristáknak, 
amit kritikus avantgárd szerzőnek adhat: „ezt már ismerjük." Ahol a futuristák a legkö
vetkezetesebben képviselik saját programjukat, Babits egy régi, túlhaladott program 
hibás teljesítését látja. Az avantgárdnak kijáró pozitív minősítést pedig az öreg Vörös
marty kapja tőle. Ennyire elhomályosult volna Babits kritikusi szemüvege? 

Még érdekesebb a képlet, ha Vörösmarty kortársi recepciójában felfedezzük azokat a 
gondolkodási formulákat, amelyeket Babits a kortársi avantgárd megítélése során hasz
nál. Gyulai, aki az Előszói egyáltalán nem említi életrajzában, és A vén cigány esetében 
is a körülmények ismertetésére szorítkozik csupán, másutt ezt írja az utóbbiról: „E köl
temény első versszaka kitűnő szép, a másodikban már kiesik a költő az alaphangulatból, 
több helyt dagályba csap, míg forma tekintetében nem mindenütt ismerhetni meg benne a 
régi Vörösmartyt."13 Gyulai tehát régi követelmények rossz teljesítését rója fel Vörös
martynak, éppúgy, mint Babits a futuristáknak, és éppúgy nem merül fel benne, hogy a 
költő esetleg más művészi célt tűzött maga elé, mint amit ő feltételez. 

Gyulai a férfi Vörösmarty alapján próbálja megérteni az öreg Vörösmartyt, Babits a 
Nyugat irálya alapján a futuristákat. Egyiküknek sincs esélye. Babits a Nyugat irálya 
alapján eljut az öreg Vörösmarty elfogadásáig, sőt magasztalásáig, de megértéséig nem. 
Úgy látszik, az újszerű írásmódoknak ilyen hosszú az átfutási ideje. A futuristák működé
sének kezdetétől jelenünkig már több idő telt el, mint az öreg Vörösmarty működésétől 
Babitsig, mégis bizonyos vagyok benne, hogy a jelenlévők14 nem tudnának közös állás
pontot kialakítani a futurista irodalom értékének megítélésében. Ez mindenesetre Babits 
mellett szól, és az úttörő Vörösmarty-értelmező szerepével ruházza fel őt - alig hat évti
zeddel a versek születése után. 

11 BABITS Mihály, Futurizmus, Nyugat, 1910,1, 487-488. 
12 BABITS Mihály, Ma, holnap és irodalom, Nyugat, 1916, II, 328-340 (az idézet: 339). 
13 GYULAI Pál, Dramaturgiai dolgozatok, I—II, Bp., Franklin, 1908,1, 31. pont, 213-216 (polémia Egressy 

Gáborral). 
14 Értsd: ezen írás olvasói. 
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Úgy tűnhet, mintha a magyar irodalom permanens lemaradásáról lenne szó, pedig csak 
az irodalomszemlélet van lemaradva. Igaz, a Baudelaire-kortárs Aranynak nemcsak 
Baudelaire, hanem Hugo is értelmetlen zagyvaságnak, valami avantgárdfélének látszott: 
irodalomszemléletének Béranger felelt meg. Költői gyakorlatában azonban (s erre egy 
példa erejéig még visszatérek) Arany egyáltalán nem volt hátrányban. 

És szögezzünk le még egy dolgot. Amikor a futuristákat és az öreg Vörösmartyt együtt 
emlegetem, nem abszolút értékekről beszélek, annál is inkább, mert (mint jeleztem) iro
dalomszemléletünkben a futuristákhoz ilyen abszolút érték még nem is rendelhető. Való
színű, hogy Vörösmarty önmagában nagyobb költő, mint Marinetti. Hatásában viszont -
bármilyen fájdalmas ezt elismerni - egyáltalán nem fogható hozzá. 

De miben áll az öreg Vörösmarty „avantgárdizmusa"? Valami olyan értéket kell ke
resnünk, amit Gyulai még egyáltalán nem észlelt, s amit Schöpflin, Babits vagy Szerb 
Antal is csak naiv, „szűzi" olvasóként tudott érzékelni. Ők már érezték ezt a hatást, sőt 
olyan elementárisán érezték, hogy képtelenek voltak szakszerű, reflektált olvasatot adni 
róla. Mert az természetesen nem magyarázat, hogy „ez egy őrült verse". Egyrészt nem 
magyaráz meg semmit, másrészt minden bizonnyal nem is igaz. Ha igaz volna, akkor 
legalább például Gyulai utalna rá, amúgy igen szókimondó leveleiben. De az ő leveleiből 
(és más forrásokból, beleértve Vörösmarty saját leveleit is) legfeljebb egy kissé habókos, 
szórakozott öregúr képe bontakozik ki, semmiképpen sem azé a vad őrülté, akit Babits 
feltételez.15 

A műelemzés tevékenységének hátteréül szolgáló diszciplína (ideális esetben) egyéb
ként sem a pszichiátria, hanem a poétika. Mi lehet az öreg Vörösmarty verseiben az a 
poétikai jelenség, aminek pszichiátriai vetülete „őrület"? 

Gyulai, akinek ítéletét a kötelező feltétlen tisztelet még nem vakítja el, csak saját 
szemléletének korlátai gátolják, s aki Babits szerint „nem mert Vörösmarty lelkének 
mélységeibe lehatolni",16 képes a poétika nyelvén megfogalmazni a problémát. „Vörös
marty mindig uralkodott a nyelven, de képei nem mindig szabatosak."17 Erről van szó. 
Inkonzisztensek a képek. Szó szerint képtelenek vagyunk elképzelni, milyen az, amikor 
„az elsötétült égnek arcain vad fénnyel a villámok rajzolák le az ellenséges istenek ha
ragját." A megőszülő Földdel elkezdünk építeni egy allegóriát (tél, havazás), amit kép
telenek vagyunk végigvinni, s végképp nem tudjuk, kik a „vén kaczér" boldogtalan fiai. 
Fogalmunk sincs, hogyan zokog a malom a pokolban, és az a tudósítás, hogy „odalett az 
emberek vetése", éppoly váratlanul ér, mint az, hogy „mondom széttárt vörös kapu". Az 
ilyenek mondatják Babitscsal, hogy „ez egy őrült képzetkapcsolása". De Vörösmarty 
semmivel sem volt őrültebb, mint Kassák. 

15 Például: „Szegény öreg, csak azt tudja írni, ami a szívén fekszik, ő sem tartozik a legújabb kor költői kö
zé." Gyulai levele Aranynak, 1854. szeptember 6-án: Gyulai Pál levelezése, szerk. SOMOGYI Sándor, Bp,, 
Akadémiai Kiadó, 1961, 192. 

16 BABITS Mihály, Az ifjú Vörösmarty, Nyugat, 1911, II, 690. 
17 GYULAI Pál, Vörösmarty életrajza, Bp., Franklin, é. n., 209. Ugyanez a gondolat az emlékbeszédben is 

megjelenik: „Nyelvének ereje néha még gondolatjai fogyatkozását, képei hibáit is födözni bírja." Emlékbeszé
dek, Bp., Franklin, 1914,321. 
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(Közbevetőleg: Előadásom e pontjával kapcsolatban többen megjegyezték, hogy 
A vén cigány ismert kézirataiban a „zuhog" ige szerepel, a „zokog" változat feltehetőleg 
a szedőteremben született. Ez valóban így van, de a „véletlen" variációt a költő minden 
bizonnyal észlelte és tudatosan helybenhagyta. Másik hasonló közismert elírásunk a 
„kóróval jöttél" sor átváltozása: „karóval jöttél". Ezt a költőnek már nem volt módja 
jóváhagyni vagy helyreállítani, és voltaképpen felesleges kérdés, hogyan döntött volna: a 
vers immár több nemzedék számára „Karóval jöttél." Az ilyen esetek által felvetett iz
galmas művészetontológiai kérdéseket e dolgozat keretei között nem tárgyalhatjuk, de 
azért érdemes idefüzni egy igazi dadaista véleményét a témáról. Felhőpumpa című, 
1917-es ciklusának keletkezéséről Hans Arp így ír: „Szándékosan olvashatatlan kézírás
sal írtam ezeket a verseket, hogy ezzel rákényszerítsem a nyomdászt, engedje szabadjára 
képzeletét, és szövegeim kibetűzése során társszerzőként működjék közre."1 Vagyis a 
költő elvben még arra is képes, hogy a nyomda ördögét befolyásolja. A kézirat - ki tudja, 
mennyire szándékolt - grafikai kétértelműsége szemantikai kétértelműséget indukál, amit 
a nyomdász kénytelen valamilyen irányban egyértelmüsíteni.) 

Természetesen értelmetlen volna az „őrült Vörösmarty" képletét lecserélni az „avant
gárd Vörösmarty"-éra. Arról van szó, hogy az öreg Vörösmarty - nem tudjuk, mennyire 
tudatosan - egy igen kényes és csak a legnagyobb mesterek kezében működő költői esz
közhöz nyúlt. Úgy érzékelteti a világ kizökkentségét, hogy megteremt egy konzisztenci
áját vesztett lírai szubjektumot. Megtalálja azokat a szavakat, amelyek képesek kifejezni, 
amikor valaki nem talál szavakat. Ha úgy tetszik, egy őrültet beszéltet, egy olyan embert, 
aki a végsőkig kivetkőzött magából. Szerencsére azonban az őrült mögött ott áll a józan 
költő, és mederbe tereli ezt a kiáradást. Miközben verbális szimbolikával kifejezi, a já
rulékos inkonzisztenciákkal indexikusan ábrázolja is a rendkívüli lélekállapotot. Vörös
marty „őrülete" színlelt, hamleti őrültség. És bármennyire újak e képtelen képek, maga a 
müvelet egyáltalán nem avantgárd, nem is új. Igaz, ismertebb formája, ha a költő nem a 
képeket zökkenti ki, hanem a grammatikát, de a módszer és a hatás végső soron ugyan
az.19 És őrült-e, aki azt írta, „órám tisztességes csak légyen utolsó", holott írhatta volna 
például, hogy „tisztességes óra légyen az utolsó"? Őrült-e, aki azt írta, „ötszáz bizony 
dalolva ment lángsírba velszi bárd", pedig azt is írhatta volna, hogy „lángsírba biz' da
lolva ment az ötszáz velszi bárd"? Őrült-e, aki azt írta, hogy „Futtám, mint a szarvasok", 
bár könnyebb lett volna így: „futottam, mint szarvasok"? Nem. Azt neveznénk őrültnek, 
de legalábbis reménytelen fafejünek, aki elfogadná ezeket a Javításokat". Az eredetiek 
éppen azért jobbak, mert ott van bennük indexikus jelként a beszélő mélységes felindult-
sága, amely a nyelvi szabatosság igényét is maga alá gyűri. És Vörösmarty sem csak a 
képeket zökkenti ki, hanem a nyelvet is. Ki beszélne józan fejjel így: „Most tél van és 
csend és hó és halál"? Mi ez a sok „és", és hogy lehet a „halál" főnévhez a létigét rendel-

18 Idézi: Herbert READ, Arp, ford. KRISTÓ NAGY István, Bp., Corvina, 1972, 144. 
19 E sajátos poétikai gesztus egy előfordulását (József Attila: Altató) részletesen is megvizsgáltam: A gyer

meki olvasat, avagy a félrehallás poétikája, ItK, 1995, 23-52, főként 35-37. 
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ni állítmánynak?20 Sehogy. És mégis ezek a legszebb magyar verssorok, nem az „elhull a 
virág, eliramlik az élet". 

Babitsnak természetesen birtokában (mondhatni, kisujjában) volt az az apparátus, 
amivel elvégezhető lett volna e poétikai jelenségek poétikai elemzése. 1919-es, Az iro
dalom elmélete című előadásában nagy terjedelemben, igen invenciózusan és meglepő
en korszerű szemlélettel tárgyalja ezeket a problémákat. Amit például az újdonságról, a 
költői invenció szerepéről ír, az könnyűszerrel strukturális avantgárdelméletté lenne 
fejleszthető. Megállapításai nagymértékben összecsengenek Umberto Eco fél évszázad
dal későbbi gondolataival.22 Babits kevés híján eljut a befogadói esztétika és a nyitott mü 
kategóriáihoz, melyek alapján egyebek mellett a kései Vörösmartyról is lehetne végre 
beszélni. 

Azt is tudja, hogy róla szólva a képek körében kell keresni a lényeget. Nem véletlen, 
hogy a megélt élmények és a költői képek összefüggésének vizsgálatánál ismét Vörös
marty a példája. „Ő egy látó ember - írja - , a képek szinte elborítják fiatal müveit... Az 
epigrammákban a képeket már a művészet szoros fékjével rendezi." A harmadik, az öreg 
Vörösmartyhoz érve viszont ezt mondja: „A későbbi müvei: Az emberek - Előszó -
A vén cigány, itt a külső élmény egész elmarad a lázas lélek előtt."23 Vagyis ezen az egy 
ponton a poétikai elemzés itt is átcsúszik a pszichológiába, e versekre Babitsnak csak 
lélektani magyarázata van. Nem meglepő: ugyanebben a tanulmányban a zseni és a be
tegség összefüggése témájának kapcsán Széchenyi mellett Vörösmarty kerül elő mint 
„szomorú példa".24 

De ugyanez a tanulmány más tanulsággal is szolgál. Babits Gyulai kritikai elveit bí
rálja, az élethűség, a valószerűség középpontba állítását, s Sainte-Beuve elvét állítja vele 
szembe: „megcsinálta-e az író azt, amit akart."25 Ez kitűnő elméleti alapot ad Babits és 
Gyulai öreg VörÖsmarty-képének összevetésére. Gyulai szerint Vörösmarty itt nem való
sította meg, amit akart, hiszen akarni csak a valószerűt lehet, s ez nyilvánvalóan nem az. 
Babits szerint viszont Vörösmarty nem akarhatta azt (a jogi felelősségre vonhatóság 
értelmében), amit megvalósított, mert ilyesmit ép ésszel egyszerűen nem lehet akarni. 

Ugyanakkor a futuristákkal szemben Babits Gyulai gondolatmenetét követi, ami ez 
esetben a konzervatív laikus álláspontjának („azért nem írnak rímben, mert nem tudnak") 
színvonalasabb megismétlése. Mármost, ha Babits kritikusként képes lett volna mind az 
öreg Vörösmarty, mind a futuristák komoly, elfogulatlan, higgadt, tudományos befogadá
sára és feldolgozására, mi akadályozhatta meg ebben? Hipotézisem: saját költői gyakor
lata. 

20 E sornak külön fejezetet szenteltem £7oszó-elemzésemben (Közelítések az Előszóhoz, ItK, 1990, 539-
557). 

21 BABITS, Esszék, tanulmányok, i. m., 553-645. Köszönet Kelevéz Ágnesnek, hogy felhívta figyelmemet 
erre az írásra. 

22 Vö. Umberto Eco, A nyitott mű poétikája = U. E., A nyitott mű, Bp., Gondolat, 1976, 24-58. 
2 3 BABITS, i. m., 616. 
24 i/o., 610. 
25 i/o., 633. 
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A Vörösmartyval kapcsolatos álláspontok (Gyulaiét is ide értve) persze enélkül is ért
hetőek. Vörösmarty elképzelhetetlen képeit nem lehetett a nemzeti romantika, az eklekti
ka, a szecesszió vagy akár az impresszionizmus vizuális nyelvére lefordítani. A kubizmus 
és a futurizmus (valamint az expresszionizmus néhány szélsőségesebb megnyilvánulása) 
teremtett először olyan „örült" látványokat testi szemünk számára, amilyenek Vörös
marty látomásaiban felsejlenek. Némely költői képét csak a dadaista kollázsok közelítik 
meg.26 

Gyulai racionális elméje számára ezek a képek még egyszerűen nem léteznek, vagyis 
ahogy Babits fogalmaz, „nem meri" meglátni őket. Babitsot lenyűgözi az a nyelvi zseni
alitás, amely ilyen látványok felidézésére képes, valamiféle dekadens vonzalmat érez is e 
képek iránt (1935-ös írásában arra emlékezik, hogy a tízes években Vörösmartyt egyene
sen „mintanyugatosnak" érezte),27 de maguk a látványok még idegenek, érthetetlenek, 
őrültek a számára. Az ilyen látványokat az elkövetkező kataklizma teszi majd megszo
kottá, amelynek elébe az olasz futuristák oly szép, Babits által tapssal fogadott himnu
szokat zengenek. 

A képi anomáliákkal kapcsolatos tűrőképesség alighanem korhoz kötött, a nyelvi 
anomáliákkal kapcsolatos nyilvánvalóan nyelvhez. Amikor a magyar nyelv költőiségéről 
beszél valaki, általában a metaforikusságára gondol. Pedig a metaforikusság igencsak 
viszonylagos: minél inkább rögzül egy kifejezés, annál inkább elveszti eredeti, képi jel
legét. A nyelv költőisége (ha van értelme erről így általánosságban beszélni) grammatikai 
aluldefiniáltságában áll. Rengeteg a puha, súlyos következmények nélkül áthágható sza
bály. A szórend nem szabad, de nem is kötött, az ikes igei paradigma követése nem min
dig kötelező, a főnévi igenév személyragozása fakultatív stb. A kis szabálysértésekből 
csodaszép és teljességgel lefordíthatatlan megoldások születnek. 

Szerb Antal - részben nyilván Babits nyomán - orvosi kérdésként kezeli az öreg Vö
rösmarty problémáját, akinek versei, felszabadulván „a ráció korlátai alól" „értelmen túli 
dolgokról beszélnek."28 Ugyanennek a könyvnek a Babitsról szóló fejezetében kedves, 
tréfás gesztussal él: mondanivalóját két részre osztja A fiatal Babits és Aférfi Babits 
címek alatt, felállítván ezzel egy Babits/Vörösmarty = Szerb An,tal/Babits aránypárt. 
A harmadik Babitsot megírni nem volt ideje, mert ő maga nem érhette meg saját „harma
dik" korát. De ha megérte és megírta volna, vajon őrültnek minősítette volna-e azt, aki e 
sort írta: „hozzám már hűtlen lettek a szavak"? Mert a Schöpflin-Babits-Szerb Antal
logika szerint ez itt, ha nem is egy őrült, legalábbis egy afáziás beteg verse. Nem a szó
rend vagy az ikes ragozás van elrontva, hanem alany és állítmány számbeli egyeztetése. 
Ez megengedhetetlen. És mégis, ennek a sornak is ott a helye a fentebb idézett „legszeb
bek" között. 

Erre már £/oszó-elemzésemben is utaltam, jelen előadásom során pedig példaként felmutattam Hannah 
Höch Az anya című dadaista kollázsát, mely a Föld £7őízó-beli, ellentmondásoktól terhes megszemélyesítésé
nek vizuális ekvivalense lehet. 

27 Nyugat, 1935, D, 400. 
28 SZERB, Magyar irodalomtörténet, I, 341. 
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Eljátszhatnánk a gondolattal, hogy avantgárd lett-e a kései Babits. Felesleges. Egy
részt azért, mert akkor Zrínyit is avantgárddá kellene magyaráznunk, ami sokkal nehe
zebb feladat, másrészt mert a legszebb avantgárd gesztusokat gyakran nem avantgárd 
szerzők valósítják meg. Talán épp abban áll az avantgárd haszna, hogy új eszközöket ad 
a legnagyobb, irányzatokon felül álló művészek kezébe. 

Nemrégiben egy magyar prózaíró, akit többnyire a posztmodernbe szokás sorolni, 
igen látványos avantgárd gesztussal élt. Esterházy Péter Ottlik Géza hetvenedik születés
napjára 1981-82 telén egy 57x77-es rajzlapra lemásolta az Iskola a határont, amiből egy 
kellemes textúrája, de teljesen olvashatatlan kép keletkezett.29 Ez a gesztus távoli rokona 
annak, amikor Marcel Duchamp bajuszt festett a Giocondám. Az író azzal tiszteleg idő
sebb írótársa, mestere előtt, hogy saját műve helyett az ő művét írja, implicit módon 
elismerve ezzel, hogy ilyet, vagy jobbat úgysem tudna írni. Rituálisan újra kell írni a 
mester művét, hogy nyomasztó nagyságától megszabaduljon, és újra képes legyen a ma
gáét írni. De az írás közben olvashatatlanná is válik: önmaga által győzetik le.30 Ilyen 
hommage-t magyar író még sohasem kapott - mondanánk elhamarkodottan. De nem 
ugyanezt tette-e - bár kevésbé látványosan - az ifjú Babits az öreg, a harmadik Vörösmarty 
verseivel, különösen A vén cigánnyal Ahelyett, hogy róluk írt volna, újra leírta őket, elis
merve bénító nagyságukat. És bajuszrajzolás helyett őrültté minősítette költőjüket. 

Szerb Antal tréfás gesztusa a Babits-fejezet kettéosztásával voltaképpen ezt a véresen 
komoly fintort, ezt az ambivalens hommage-t ismételte meg kicsiben. Ezek után én sem 
tehetek mást, mint hogy záró mondatként és búcsúajándékként idézőjelek nélkül ideidé
zem az ifjú Babits öreg Vörösmartyról írt sorainak zárómondatát. 

Lesz még egyszer ünnep a világon. 

29 Reprodukciója megtalálható a Bevezetés a szépirodalomba (Bp., Magvető, 1986) 11. oldalán; egy hasz
nálhatóbb változat megjelent a Mozgó Világ mellékleteként a nyolcvanas évek elején. 

30 Előadásomnak ez a része már készen állt, amikor megjelent Esterházy Egy kék haris című könyve (Bp., 
Magvető, 1996). Ebben a szerző lényegében ugyanígy értelmezi ezt a munkáját, de maga is meglepődik ezen 
az értelmen (195). 
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