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Babits Mihály: Eucharistia

Németh G. Béla emlékének

„A jelenlét misztérium, pontosan abban a mér-
tékben, amennyiben jelenlét. A hűség pedig a
te vékeny módon állandósított jelenlét, a jelen-
lét jótékony hatásának a megújítása — annak az
értékének, amely titokzatos ösztönzést jelent az
alkotásra.” (Gabriel Marcel)

„Az esztétikai élményben, a művészi alkotások
létrehozásában vagy szemlélésében tudatossá-
gunk a legnemesebb beteljesüléshez juthat el.
A művészet arra képesít bennünket, hogy egy-
szerre megtaláljuk és elveszítsük önmagunkat.
Értelmünk, amely válaszol a költemények, a
fest mé nyek vagy a zene rejtett gondolati-szel-
lemi értékeire, olyan lelki erőre bukkan, amely
mintegy kiemeli önmagából, és a létnek olyan
szintjén ébred öntudatra, amelyről nem is kép-
zelte, hogy elérheti.” (Thomas Merton)

1.
Az Eucharistia Babits kevéssé ismert, de nagy jelentőségű versei közé
tartozik. 1938 márciusában született, s már a Nyugat az év június 1-
i számában napvilágot látott. Kötetben nem jelent meg, az összki-
adásokban a hátrahagyott művek között találjuk. Rába György élet-
rajzi olvasata a verset az egykorú történelmi helyzethez kapcsolja
(„A műtéte után elsőnek írt Eucharistia a katolikus lelkületű ember
legnyíltabb tiltakozása a nácizmus ellen”); s valóban: sorai a katoli-
kus élménylírát a tanútévő emberség magasába emelik. Mégis: több-
nek, bonyolultabbnak, távlatosabbnak véljük e költeményt annál,
amit a — mégoly nemes szándékú — programvers keretei lehetővé
tennének. Nyolc strófája a stilisztikai, retorikai és poétikai megol-
dások tartalmas gazdagságával ragadja meg az olvasót.
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2.
Az Úr nem ment el, itt maradt.
Őbelőle táplálkozunk.
Óh különös, szent, nagy titok!
Az Istent esszük, mint az ős

törzsek borzongó lagzikon
ették-itták királyaik
husát-vérét, hogy óriás
halott királyok ereje

szállna mellükbe — de a mi
királyunk, Krisztus, nem halott!
A mi királyunk eleven!
A gyenge bárány nem totem.

A Megváltó nem törzsvezér.
Ereje több, ereje más:
ő óriásabb óriás!
ki két karjával általér

minden családot s törzseket.
Egyik karja az Igazság,
másik karja a Szeretet…
Mit ér nekünk a Test, a Vér,

ha szellemében szellemünk
nem részes és ugy vesszük Őt
magunkhoz, mint ama vadak
a tetemet vagy totemet?

Áradj belénk hát, óh örök
igazság és szent szeretet!
Oldozd meg a bilincseket
amikkel törzs és vér leköt,

hogy szellem és ne hús tegyen
magyarrá, s nőjünk ég felé,
testvér-népek közt, mint a fák,
kiket mennyből táplál a Nap.

A cím liturgikus (jellegű), avagy liturgikus eseményről valló szöve-
get előlegez. Az Eucharisztia (úrvacsora vagy oltáriszentség) külön-
legessége abban áll, hogy szentségét minden keresztény felekezet el-
fogadja — ez a vers mondandója szempontjából lényeges körülmény.

Erőteljes, szikár kijelentő mondat alkotja az első sort; a fölütés ha-
tározottsága — az ellentétes kötőszó [„hanem”] elmaradásával — a
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hitbéli bizonyosságot hangsúlyozza. Az indító jelenetezés egyetlen
szereplője Isten: „Az Úr nem ment el, itt maradt”. A második sor az
emberi jelenlétet is bevonja a szcenikába; az Úr és a közösség kap-
csolata a liturgia rendje szerinti — ám általánosabban, szélesebben,
átvitten is érthető: „Őbelőle táplálkozunk”. (Az evés mint a részesü-
lés, elsajátítás, áldozat és önfeláldozás bonyolult művelete Pilinszky
korai költészetében válik majd középponti motívummá.) Az Eucha-
risztia és a pogány rítusok közti alaki hasonlóság s az e hasonlóság
mögött rejtőző lényegi különbség a vers alapvetése. A jelzőhalmozás
(„különös, szent, nagy”) Adyt idéző, fölfokozó hatású indulati ele-
mét stilárisan és hangulatilag hatásosan ellenpontozza a „lagzikon”
degradálóan bizalmas szóhasználata.

A harmadik strófában két felkiáltás jelzi az érzelmi fölindultsá-
got, a mély érintettséget, a személyes tétet: „…a mi / királyunk,
Krisztus, nem halott! / A mi királyunk eleven!” Ugyanitt olvasható
a vers egyetlen dőlt betűvel szedett szava: „totem”. A kurziválás ré-
szint kiemel, részint kultúrtörténeti vonatkozást nyomatékosít: Sig -
mund Freud Totem és tabu című munkája (1913) a törzsi és társa-
dalmi jelenségek lélektani vizsgálatában járt élen.

A negyedik versszak párhuzammal („Ereje több, ereje más”) és fi-
gura etimologicával („óriásabb óriás” — itt ráadásul főnév áll kö-
zépfokban) nyilvánítja ki Krisztus különlegességét. (A retorikai hatást
növeli, hogy két tagadó mondat vezeti be az állításokat: „A gyenge
bárány nem totem. // A Megváltó nem törzsvezér”.)

A következő versszak a „minden családot s törzseket” sorral a
krisztusi szeretet és igazságosság megváltó erejét tekintet nélkül ter-
jeszti ki; a hittétel fontosságát a nagybetűs szóalakok („Igazság”,
„Szeretet”, „Test”, „Vér”) szimbolizmusa is jelzi.

A hatodik szakaszbéli szótőismétlés („szellemében szellemünk”)
a létezésbeli egység nyelvi azonossággal való kifejezésének szép
példája. Ugyanitt érdemes fölfigyelnünk a rámutatás lakonikussá-
gára: az „ama vadak” deixise homályban hagyja a pontos jelöltet; az
ősi törzsekre és az új barbárokra egyszerre gondolhatunk. A záró
sor tanúsága szerint még a szójáték („tetemet vagy totemet”) adódó
lehetősége, a nyelv irracionális logikája is a beszélőt segíti

A hetedik—nyolcadik strófa új retorikai egységet formáz: könyör-
gés zárja a művet (illetve alkotja a második részt). A hetedik versszak
újólag megnevezi a két legfőbb értéket, mégpedig jelzői megerősítés-
sel: „örök / igazság”, „szent szeretet”. A versbeszéd itt úgy katolikus
tartalmú, hogy egyúttal katholikosz (egyetemes) is, hiszen a beszélő
nem Istenhez vagy Jézushoz, hanem az igazsághoz és a szeretethez fo-
hászkodik. (A személytelenítés és absztrahálás éppúgy visszautal a
kereszténység előtti vallási alakulatokra, amint a természet létezőit
szólongató Szent Ferenc-i Isten-élményre.)

Az utolsó szakasz a „szellem” és a „hús” („törzs”, „vér”), azaz a
metafizikus szabadság és a materiális rabság szembeállításával ha-
tározottan foglal állást az értékek hagyománya mellett. A korlátolt
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anyagelvűség, a vérségi nacionalizmus és a lélektelen barbárság el-
lenében az imabeszéd himnikus tisztasága a keresztényiség, a hu-
manitás és a kultúra elmellőzhetetlen, mert létmegtartó szépségét
hirdeti. A romantikus nacionalizmus (az organikus nemzeteszme)
szakrális átértelmezése, valamint — a fa mint mitologikus toposz
hasonlatként szerepeltetése révén — a pogány természetélmény új-
raírása is e cél szolgálatában áll. Igaza van Rába Györgynek: a po-
gány hiedelmek, a törzsi vallások elutasító fölidézése a nácizmus
mint új barbárság elutasításaként is olvasható. De — éppen jele-
nünk figyelmeztet rá — mindig időszerű lehet, mert minden kor-
ban tárgyára lelhet az ilyesfajta kiállás.

A négyes jambusi sorok méltósága és a sokrétű művészi kidol-
gozottság lényegileg újklasszicista poézist eredményez. Ugyanak-
kor a szabálytalan rímelés, a gyakori soráthajlások, az egzaltált dik-
ció archaikus versnyelvi erőt kölcsönöz a műnek. Innen tekintve
nemcsak felekezeti és világképi közösséget remél, de történetileg is
egyetemességet céloz a vers. Oly módon, hogy maga is a teljesség,
a beteljesedettség képzetét jeleníti meg: az „Őbelőle táplálkozunk”
és a „kiket mennyből táplál a Nap” egymásnak felelő motívuma a
költeményt keretbe foglalóan ad hangot a földi és az égi létezés
elemi összetartozásának.

A címmel kezdtük — oda is kell visszatérnünk. (1) Első s legké-
zenfekvőbb olvasatban e jelzet a beszéd tárgyát jelöli: a mű az Eu-
charisztia szertartását idézi meg. (2) Ehhez szorosan kapcsolható
az a sajátosság, hogy az „Eucharisztia” jelölő metaforaként is betölti,
betöltheti szerepét: tehát a vers valaminő, az úrvacsorához hasonla-
tosan magasztos tárgyról állít valamit. (Például: a hiteles nemzeti
identitásról; a „testvér-népek” eszméjéről; a kultúra és az emberség
elodázhatatlan kívánalmairól. Szorosabban: míg az első strófában
az Eucharisztia jelenete valóságosan érthető, az utolsó versszakban
az úrvacsora szertartása a népek Istenhez való eszményi viszonyát
írja le.) (3) Emelkedettségénél fogva eközben a költemény a celeb-
ráló szavak stiláris jegyeit veszi föl, azaz mintegy miseszövegként
teljesíti ki magát. (4) Végül, az értelmező metapoétika szintjén szóra
bírható úgy is az Eucharisztia: a vers (a költészet, a művészi tett)
mindenkori szakralitására utal a cím; vagyis a művészet — alkotás
és befogadás egyaránt — mint par excellence szakrális gesztus értel-
meződik általa. Eszerint eucharisztikus eseményben vesz részt, aki
ír, aki olvas — föltéve, hogy ilyen minőségű, ilyen eszmeiségű és
esztétikájú verset ír vagy olvas.

3.
Németh G. Béla tanulmányok sorában érvel meggyőzően amellett,
hogy Babits művészetében s irodalomfölfogásában a liberalizmus és
a katolicitás, a humanista értékrend és a vallásos világkép ritka har-
móniában találkozott. Egymást nem kizárták (mint azt ma is sokan
hiszik), hanem erősítették s szinte igazolták. A szabadság eszmé-
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nye és a szabadulás teológiája modern költészetünk egyik legje-
lentősebb életművét máig érvényes módon hatotta át. Babits lírája
— a kiművelt poétikai sokszínűség mellett — emiatt is érezhető
kortársi közelségben.

A közelmúltban elhunyt irodalomtudóst idézzük (egyszersmind
a babitsi szellemiséghez igazodunk) akkor is, amikor végül a ma-
gunk föntebbi kísérletéhez keresünk vállalható indokot — s meg-
lehet, soha el nem érhető célt: „…az irodalommal való minden fog-
lalkozás, s ezen belül a művek értelmezése, bármily fokon és
változatban, nem önmagáért való tudomány, hanem az egész kö-
zönség, vagy — ha patetikusabban jobban tetszik: — az egész nem-
zet művelődését, tudati emelkedését szolgáló munkálkodás.”

Akire
Mint anyaszült s halálra érett.
Kuporgó ujjai feltörték
zárt markom s iramát a vérnek
sodratva tűri: még, megint még!
Mezítlen akire felnézek,
gyermek és angyal és öröklét.
Otthona kétségbeesésnek.
Nincs, ami megtörtént. Anélkül
van tenger: hullám öleli át
szikláit hevesen. Mi készül,
hogy makacs semmi csap glóriát
és hűtlen napsütés az emlék!
Álom s ravatal menedékül.

Soliloquia
Nem veled lenni: lét botránya.
Utolsó kudarcomra készen
hiányod kísér időtlenbe.
Az istenfélelem egén át
megsemmisült napom lyukat ver:
mi kettőnk titkából fogan
már mennybe menekíteném.
Tenélküled halok meg. Dúdold:
a feledésben ragyogás van,
derű, velünk és nélkülünk.

CZIGÁNY GYÖRGY
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