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Utassy József

MEGFÁRADT FÁK ALATT

Törődött,
megfáradt fák alatt, 
lombok alagútján 
sétálgatok az őszben, 
érszűkületes lábam meg-megálllt, 
lüktet a fájdalom csillaga bennem, 
kölcsönkéri rosszkedvemet 
egy mogorva szomorúfűz: 
majd ő világgá kiáltja sorsomat, 
ha már idecsücsültem, 
ide,
az öregség szakállszárltójára.

És hullnak rám a romlott, 
inflációs levelek millpengői, 
szédelegnek a szigorú szélben: 
ó,
a boldogság aranyhintón 
már Napnyugat felé tart, 
viszi az ország verejtékét, 
kerekei szlnezüst forintok-----

rám köszön egy fiatalember, 
átöltözik a bokrok mögött, 
szekrénye szutykos reklámszatyor, 
zakójáról üvölt rám a vér: 
leütötték a Keletinél.

Fél.

IMMÁR

M egöregedtem. 
Nekem immár Isten is 
előre köszön.
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KIKELET

Tombol a tavasz.
Ám a magvak szivében 
irdatlan csönd van.

Kelevéz Ágnes

BABITS NÉVJEGYE

A név jelentésének kratüloszi kérdése Babitsot egy életen keresztül nyugtalanította. 
Van-e vagy nincs lényeget meghatározó szerepe a névnek; s ha van, hogyan van, s ha 
nincs, miért nincs. A név és személyiség kapcsolata számára ellentmondásokkal telí
tett, s e téma életművében újra és újra makacsul visszatér. E körben talán legtöbbet a 
NÉVJEGYEMRE című fiatalkori verse árul el, melyben egyszerre mutatkozik meg érzé
kenységének filozófiai és érzelmi összetettsége.

„A név, mely áll e kis papíron, 
kimondva szó, mely száll tova.
Lehellet és üres jel annak, 
ki nem hallotta még soha!

S e rövid név, értelme tárva, 
tudjátok mégis, mit jelent?
Egész világot, önkörében, 
mely zártan, szuverén kereng.”

A név mint üres jel és a személyiség, a jelölt, mely ettől független értelmű, zárt és ön
törvényű világ -  e két fogalom között ível a költemény. „Baján írtam, délután, óriási szo
bámban. Akkor kezdtem először filozofálgatni, s ez meg is látszik. Az idealista filozófia alapgon
dolata van benn” -  emlékszik Babits majd’ másfél évtizeddel a vers keletkezése után, 
1919-20 tájékán Szabó Lőrincnek. A vers filozófiai indíttatásán az ekkor már jól ismert 
és alaposan tanulmányozott Platón hatása érezhető. „A görögök közül még Platót és 
Aischylost forgatom” -  írja Babits Kosztolányinak 1904. november 17-én. S bár írásos 
adat nincs rá, de valószínűleg nem tévedünk abban, hogy már ekkor olvasottnak te
kintjük a görög filozófus névtani szempontból legfontosabb művét, a KRATÜLOSZ-t, s 
a nevek eredetéről folyó dialógusnak éppen Kratülosz nézetével vitatkozó érvét hall
juk ki a versből: a név csak önkényes megegyezés alapján, konvencionálisan jelöli a


