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Nagy Ágnes

Babits Mihály: A gólyakalifa
„Álmodtam én és az álom, az álom én magam 

voltam.”1

Babitsnak ezt a hihetetlenül mély és izgalmas kérdé-
seket felvető regényét az elemzők freudi és schopen-
haueri ihletésűnek tekintik elsősorban. Freud pszi-
choanalízisének ismerete hangsúlyozódik a műben, 
míg Schopenhauernek az álomelmélete. 

Az álom vagy valóság, illetve a tudat és tudattalan 
problematikájának filozófiája a modernek önelfele-
désében bontakozott ki leginkább, és a modern kori 
költészetet alapjaiban határozta meg. Vagyis: objek-
tum-szubjektum határai elmosódnak, és az anyagok 
egymásba csúsznak át. Felmerül a kérdés: Mi micso-
da? Az az, aminek látom? Én az vagyok, akinek tudom 
magam? Egyáltalán mi az, hogy én? Mi az, hogy tud-
ni? Tudhatok-e magamról valaha is valóban? – „a lel-
künket magunk sem ismerjük, és ki meri mondani, hogy ő 
tudja, mi lakozik benne?”2 – Ha pedig magam sem tud-
hatok igazat önnön magamról – hisz  Freud óta tudjuk, 
hogy az ember réteges, és a mélyebb rétegek az igazak 
homályába száműzettek –, akkor mit tudhattok, ti, raj-
tam kívülállók rólam?! Hisz én mint én nem jelenhe-
tek meg számotokra, mert én nem vagyok. Csak test, 
és benne valami bolyongó fogalmazhatatlan határait 
feszegeti. Mégis: „Minden vagyok, amit nem sejtsz, / 
Minden vagyok, mi lehetnék.”3 S, hogy mi az, ami le-
hetnék? Vágyaimban, álmaimban, bűneimben rátalá-
lok… magamra.

Épp ez a határkeresés, énüldözés, boncolgatás, fal-
döngetés a XX. század szele a modernség vitorlájában. 

Így a kérdés a Babits-regény kapcsán nem csak 
úgy merül fel, hogy álom-e avagy valóság? De ez a 
problémakör felvet egy másik filozófiai létkérdést, 
amely iránytűként szolgál az előbbihez: az önfeledés 
állapotában keresni, megtalálni önmagam. Fürkész-
ni világba vetettségem olyan ösvényen, ahol pedig 
„minden part elmarad”4. Az utazás végére, jóllehet, 

1 Babits Mihály: Álmok kusza kertjeiből, in: Babits Mihály Össze-
gyűjtött versei. Osiris Kiadó, Bp., 1997. 368.

2 Babits Mihály: A gólyakalifa. Európa Könyvkiadó, Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Bp., 1957. 132.

3 Ady Endre: Vajon milyennek láttál? in: Ady Endre Összes versei. 
Szépirodalmi könyvkiadó, Bp.1967. 876.

4 Heidegger: Költemények. .Societas Philosophai Classica, Buda-
pest, 1995. 93.

„Nem tudhatok meg igazat. / Nem tudhatok semmit 
gyökérig.”5, hisz, ahogy Babits fogalmaz: „bárhol bu-
kom, felén bukom”6. Így vagy elfogadom, ahogy arra 
Tábory Elemér is ráeszmélt, hogy „a jó nem élhet a 
rossz nélkül, a szép a csúnya nélkül”7, és szembenézek 
saját „díjnokommal”, vagy szétesem, mert a világ által 
jól megszerkesztett felszínes énem képtelen elviselni 
az iszapból felhozott kincseit, remélt nincseit. 

Az ember kitűnően megkomponált műalkotás. 
Úgy, ahogy van. Kell-e bolygatni? Öntudatlanul is 
bonyolult, és küzd, hát még, ha ráeszmél saját bonyo-
lultságára! Karinthy szerint éppen ez a legnagyobb 
bátorság: „mennyivel nagyobb bátorság és erő kell hoz-
zá, le nem szállni erről a keresztről”8, ez a bátorság pe-
dig a gondolkodóé, aki „mindannyitokért szenvedi el a 
bizonytalanság mártíriumát”.9 Mártír. Mert az ember 
fel sem méri, mennyire véges ehhez a feladathoz: tud-
ni. Tábory Elemér belehalt. József Attila belehalt. Ju-
hász Gyula belehalt. Mi is belehalunk! Öntudatlanul 
is. Vagy kigyógyulunk? Felébredünk ebből a hosszú 
álomból, és okos felnőttek módjára élünk – halunk – 
majd tovább? 

Kérdezünk, elméleteket gyártunk, mégis csupán 
egy helyben toporogva lüktetünk a haladás illúziójá-
val, és ez a minden. Vagyis jobb híján a vágyott min-
den, és a talált semmi, ami mégis több mint a megadó, 
sodródó tudatlanság, elfogadás, megadás. Talán. 
Csak élje túl a kutató saját magát: „az ellenség, akit 
magunkon hordozunk, igazán győzhetetlen. Az ember 
ura lehet mindennek, de saját gondolatainak nem ura”10 
– mondja Tábory Elemér. 

Pedig a mű elején még milyen lelkesen vetette bele 
magát önfeltárásába: „Felülkerekedett bennem a ka-
landvágyó gyermek: örültem az álomárnyéknak.”11 „El-
határoztam, hogy mindennek bátran a szemébe nézek, és 
minden új részletet, ami eszembe jutott, lejegyeztem ma-
gamnak…”12, „örültem, hogy magamban ilyen jó meg-
figyelni valót találtam”13. A történet végére azonban 

5 Nemes Nagy Ágnes: Én láttam ezt, in: Nemes Nagy Ágnes Össze-
gyűjtött versei, Osiris, Bp., 1999.  266.

6 Babits Mihály: Az örök folyosó, in: Babits Mihály Összegyűjtött 
versei. Osiris Kiadó, Bp., 1997. 54.

7 Babits Mihály: A gólyakalifa. Európa Könyvkiadó, Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Bp., 1957. 119.

8 Karinthy Frigyes: Széljegyzetek a „Gólyakalifa” olvasása közben, 
in: Nyugat, 1924. 7. szám

9 Uo.
10 Babits Mihály, A gólyakalifa. Európa Könyvkiadó, Szépirodalmi 

Könyvkiadó, Bp., 1957. 101.
11 Uo. 37.
12 Uo. 39.
13 Uo. 40.
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önmagába csömörlik, és már szabadulna: „[…] éppen 
bennem kellett ennek a másik világnak tudatra ébredni. 
[…] Ki bírhatná ezt ki mosolygó arccal és üde lélekkel? 
[…] Utazni fogok, menekülni, valóban önmagamtól 
[…].”14

Vagy ahogy maga Babits fogalmaz Az örök folyosó 
című versében:

 […]
 Ó, boldogok, kik nyugton ülnek.

 De engem űztön űz a Rém.
 kire nincs szem, mely visszanézzen,
 s előre, bármi les felém,

 futok gyáván, futok merészen,
 habár előre jól tudom,
 […]

 […] e súlyos álmok összezúznak
 […]

Találó a gondolat, miszerint Babits Gólyakalifája, 
Madách Az ember tragédiájának, egy emberre leszűkí-
tett dimenzióit feltáró, fürkésző mása. Madách az em-
beriség tragédiájáról ír, míg Babits az egyén személyes 
pokoljárásáról. Arról a buktatókkal teli, súlyos, szinte 
vállalhatatlan útról, amely saját énünkhöz vezet. Va-
lóban, ez az ember igazi tragédiája, amit kivétel nélkül 
mind megélünk személyes kis utunk során, függetle-
nül minden vallási, filozófiai tantól: „miért éppen én 
vagyok a sok közt én? Mily titok kapcsolja minden érde-
kem, érzésem éppen ehhez a csinos kis testhez?”15, vagy 
másutt: „miért nő a fű, hogyha majd leszárad?”16 S egy-
általán: „miért szárad le […]?”17 

Babits filozófiája szerint pontosan ebben a leszára-
dásban kell keresni az értelmek magvát. Vagyis: a ke-
ret ad formát a képnek! Ha azt sikerülne megérteni, az 
ember tudna magáról, közelebb kerülne önmagához: 
„a tulajdonolt lét tudatában kell legyen önmaga nem-
létének, végességének is, mert a lét csak így lehet sajátja. 
Ezért a jelenvaló-lét […] létben tartója a halál.”18 Mert 

14 Uo. 93.
15 Babits Mihály: A gólyakalifa.  Európa Könyvkiadó, Szépirodalmi 

Könyvkiadó, Bp., 1957. 12.
16 Babits Mihály: Esti kérdés, in: Babits Mihály, Összegyűjtött versei. 

Osiris Kiadó, Bp., 1997. 63.
17 Uo.
18 Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern kor-

ban. Osiris Kiadó, Bp., 2001. 295.

a halál, Babits felfogásában, ébredés: „Valóban egy ele-
ven álom voltam, aki örökké a felébredéstől félt, mint a 
haláltól.”19  Vagy, ahogy a Balázsolás című versében 
vall: „Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen, / okos 
felnőtt! Te jól tudod, / […] / mit ér az élet.” Mert a halál 
megértése, majdan megélése teszi az embert nemcsak 
felnőtté, de okos, bölcs felnőtté, mert megajándékoz-
za a legvégső tudással, mellyel élő nem rendelkezhet. 
Ilyen szempontból szükséges Tábory Elemér halála, 
annyi vívódás és kétely utáni eszmélése.

Babits a regényben így szól Tábory Elemér hang-
ján: „A tézisem volt: ’Ez az élet csak alkalom arra, hogy 
a világ részben öntudatra jusson.’”20 Részben. Mert 
az élet valójában csupán egy röpke álom: „Az életem 
olyan volt, mint egy álom, és az álmaim olyanok, mint az 
élet.”21 Mert az álom – a maga titkos létközeliségéhez 
mérten – is csak öntudatlan állapot, és csak részben 
kerül felszínre mivolta, amennyiben emlékszünk 
rá, és még akkor sem bizonyos a jelentése. Ahogy az 
élet is – hisz létünk töredékes – öntudatlan folyamat, 
sodródás a körülményekkel, az adottal, abban a ránk 
szabott miliőben, melybe beleszülettünk, s mely eleve 
meghatározza életünk, jövőnk, személyiségünk bizo-
nyos motívumait. Ahogy a tanulmány elején kifejtet-
tem, nemcsak életünk, de énünk is végtelenül töredé-
kes, viszonylagos. 

A másik oldalról viszont, ahogy említettem, az álom 
az egyik legautentikusabb történés, ami az emberrel 
csak megeshet az élete során, „egy darabka halál”22, 
egy fecni öntudatlan öntudat: „Amíg ébren vagyok, ad-
dig hol a testemmel, hol a lelkemmel vagyok elfoglalva; 
ám azzal, aki ’el van foglalva’ velük, a lehető legkevésbé 
törődöm. […] Miközben elálmosodom, […] teljesen ki-
szolgáltatottja vagyok egy helyzetnek. De úgy, hogy […] 
ez az új állapot ad ’kontúrokat’ a létezésemnek. […] Az 
ilyen helyzetekben kiderül, hogy az identitásomat va-
lami ismeretlen erőnek köszönhetem. Olyasminek, ami 
végtelen idegen tőlem. […]Miközben mégis bennem, a 
legbelsőmben rejtőzik, ott bújik meg. […] Miközben el-
álmosodom […], valami kezd növekedni bennem. […] 
Mire elalszom, teljesen kitölt.”23

19 Babits Mihály: A gólyakalifa. Európa Könyvkiadó, Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Bp., 1957. 103.

20 Uo. 62.
21 Uo. 7.
22 Schopenhauer: Parainézisek és maximák. idézi: Rába György: Ba-

bits Mihály. Gondolat Kiadó, Bp., 1983. 96.
23 Látókörök metszése. szerk. Zemplényi Ferenc, Kulcsár Szabó 

Ernő, Józan Ildikó, Jeney Éva, Bónus Tibor, Gondolat Kiadói Kör, 
2003. 139–140.
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Schopenhauer írja: „Az élet és az álmok: 
egyugyanannak a könyvnek lapjai. Az összefüggő olva-
sást hívják úgy, hogy valóságos élet. Amikor azonban a 
mindenkori olvasóidő (a nappal) véget ér, és a pihenés 
ideje következik el, gyakran lapozgatunk még szórako-
zottan, s minden rend és összefüggés nélkül felütünk egy-
egy lapot itt meg ott: gyakran már olvasottat, gyakran 
még ismeretlent, ám mindig ugyanebben a könyvben.”24 

Tehát felteszi a kérdést: „van álom és valóság kü-
lönbségének biztos kritériuma? A fantazmagóriák és 
reális objektumok más mivoltának?”25 Válasza: „Álom 
és valóság megkülönböztetésének egyedüli biztos kri-
tériuma nem egyéb, mint az ébredés egészen empirikus 
kritériuma, amely mindazonáltal kifejezetten és érezhe-
tően megszakítja az álmodott dolgok és a való élet dolgai 
közti oksági összefüggést. Kiváló bizonylata ennek az a 
megjegyzés […], hogy álmokat könnyen valóságnak tar-
tunk aztán olyankor, ha a szándékunktól függetlenül, 
felöltözötten aludtunk el, főleg azonban, ha ehhez még 
hozzájön az is, hogy valami vállalkozás vagy szándék 
minden gondolatunkat leköti, és álmunkban ugyanúgy 
foglalkoztat minket, mint ébren: ezekben az esetekben 
ugyanis a felébredést ugyanúgy nem vesszük észre, mint 
az elalvást, az álom egybeolvad a valósággal, ahogy át-
megy az egyikbe a másik.”26 

Egészen hasonló történhetett Elemérrel is: túlontúl 
foglalkoztatták álmai, jelene, és burjánzó gondolatai 
túlnőtték. „A két életem mindjobban egymásba szö-
vődött. […] A két énem úgyszólván teljesen együtt volt, 
egyik sem aludt egészen, és egyik sem volt éber egészen.”27 

De evidensen merül fel a kérdés, hogy valóban csak 
gondolatok voltak-e! 

Csupán az elme játéka volna? 
Ami tudományosan körülírható, hiszen annyi el-

mebajról tudunk, szinte képzelhetetlen is, hogy egy 
olyan bonyolult rendszer, mint az agy, hibátlanul mű-
ködjön (már csak azért sem, mert senki nem tudja, 
milyen a hibátlan, „normális” működés). 

Nem skizofréniáról van szó, azt leszögezi: míg „a 
személyiségmegoszlás tüneményeinél egy testben két 
lélek lakik, addig az én esetemben az én egy lelkem két 
különböző testben él, és lakozik felváltva.”28 Két külön-
böző test. Tehát, hiába fekszik le felöltözötten – ahogy 

24 Schopenhauer: A világ mint akarat és képzet. Európa Könyvkiadó, 
Bp. 1991. 51.

25 Uo. 49.
26 Uo. 49–50.
27 Babits Mihály: A gólyakalifa. Európa Könyvkiadó, Szépirodalmi 

Könyvkiadó, Bp., 1957. 105.
28 Uo. 90.

azt Schopenhauer magyarázza –, másik énje más test-
ben, más ruhában ébred. 

Egyértelműnek tűnhet a két test, egy lélek állás-
pont. Elemér és a díjnok más külső adottságokkal ren-
delkeznek, máshol és máshogy élnek, és maga Elemér 
is, ahogy fentebb idéztem, így fogalmaz: „Az én egy 
lelkem két különböző testben él, és lakozik felváltva.”29 

Azonban később így elmélkedik: „minden testi vál-
tozásunk közös […], egész érzéki életünk párhuzamos-
nak látszott”30, ami viszont a közös testiséget támaszt-
ja alá, ugyanerről tanúskodik maga a végkifejlet is: a 
díjnok fejbe lövi magát, azonban Elemér teste sérül, 
ő vagy inkább ő is belehal. Tábory halálát Vajda Bar-
nabás így magyarázza: „Tábory Elemért ugyanaz a tu-
dat, de egy másik test ölte meg, hisz csak az ismerhette 
tudatának gondolatait, viszont csak az tudhatta elvinni 
a gyilkos fegyvert”31. 

Akár fantasztikum, akár pszichoanalitikus alapo-
kon vizsgálódó elmejáték, nem szükséges, és talán 
nem is szabad annyira realizálnunk Elemér és a díj-
nok esetét, hogy válaszokat találjunk a gyilkosság mi-
kéntjére és magára a gyilkos kilétére, hisz ez nem egy 
bűnügyi regény. Tehát a mű üzenete szempontjából 
egészen mellékes, ki vitte el a fegyvert, sőt, épp e nyi-
tottság ad alapot a filozofálgatásokra, a lélekbúvárko-
dásra. Ahogy „Babits megengedte magának, hogy […] 
magasabbra nézzen, […] hogy az ember világba vetettsé-
ge, az úgynevezett homo sapiens testi-lelki léte-nemléte, 
alapvető paradoxona foglalkoztassa”32, és meglátásom 
szerint erről szól ez a regény. 

Ilyen olvasatban pedig forradalmi. Akár önelemzé-
si, akár álomfejtési tekintetben.

Még Schopenhauer is azt mondja: „Hogy kevésbé 
lenne eleven és világos az, amit álmodunk, mint amilyen 
a valós szemlélet, az ilyen állítás nem is érdemel figyel-
met, hiszen összehasonlításra még senki sem állíthatta 
egymás mellé a kettőt […].”33 

Eddig! – „én jártam ott. / […] És nem rémültem el”34.
Egészen 1913-ig, amikor is a filozófia iránt élén-

ken érdeklődő gondolkodó-költő, Babits Mihály 
megírja élete első regényét, A gólyakalifát, melyben 
29 Uo. 90.
30 Uo. 102.
31 Vágó Barnabás: Sigmund Freud és a XX. század eleji magyar iro-

dalom. AB-ART Könyvkiadó, Pozsony, 2005. 76.
32 Nemes Nagy Ágnes: A hegyi költő. in: Nemes Nagy Ágnes, Az élők 

mértana I., Osiris Kiadó, Bp., 2004. 190.
33 Schopenhauer: A világ mint akarat és képzet.  Európa Könyvkiadó, 

Bp. 1991. 49.
34 Babits Mihály: Theosophikus énekek. in: Nemes Nagy Ágnes, Az 

élők mértana I., Osiris Kiadó, Bp., 2004. 207.
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a hitelesség látszatával festi elénk az elképzelt anali-
tikus álomelmélet gyakorlati lehetőségeit lélektani 
szempontból, így mélyedve az énkeresés, feltárás, ha-
tárboncolgatás témakörébe.

Maga a regény ugyan forradalmi – mint írtam –, 
mégsem egyedi. Ezen állapot ilyetén részletezésétől 
eltekintve a magyar irodalom meglehetősen gazdag 
az álomszerű lét tükrében íródott művekben. Befe-
jezésül említenék egy-kettőt, a legérzékletesebbeket, 
hogy szemléltessük, valóban foglalkoztatta a kort e 
filozófia, hisz „az élet és az álom közti igen szoros ro-
konság valóban nagyon közelről érint meg minket”35, „és 
kénytelenek vagyunk elismerni a költők igazát, hogy az 
élet egyetlen hosszú álom”36.

Vajda János: Nádas tavon (1888)

„Hátha minden e világon,
Földi életem, halálom 
Csak mese, csalódás, álom?”

Vajda, ugyan, még csak ízlelgette a modernséget, 
mégis a fenti sorok tanúsága szerint már őt is velejéig 
áthatotta e filozófia.

Szabó Lőrinc: Dsuang Dszi álma  (1935)
 
 „[…]
 – Álmomban […] lepke voltam
 […]
 
 És felébredtem… És most nem tudom,
 […]
 hogy Dsuang Dszi álmodta-e a lepkét
 Vagy a lepke álmodik engemet? – 

 […]
 Ki volnál? Te vagy: Dsuang Dszi! Te hát! – 
 Ő mosolygott:  – Az álombeli lepke
 épp így hitte a maga igazát! – 

 […]

 és most már azt hiszem, hogy nincs igazság,

35 Vajda Barnabás: Sigmund Freud és a XX. század eleji magyar iro-
dalom. AB-ART Könyvkiadó, Pozsony, 2005. 50.

36 Uo. 51.

 már azt, hogy minden kép és költemény,37

 […]”
 
Ki álmodik, kit? Mindenki mindenkit. Minden 

szubjektum szempontjából a másik az álom, a másik a 
„másvalaki”. Tehát minden ezen a világon csak illúzió, 
„minden kép és költemény”, minden csak álom.

Egy másik Szabó Lőrinc-vers, Az Egy álma című, 
pedig még nyilvánvalóbban, még komplexebben tár-
gyalja a kérdéskört: álom, én határai, tudattalan, jó és 
rossz. 

3.  Szabó Lőrinc: Az Egy álma

 „Bennünk, bent, nincs részlet s határ,
 nincs semmi tilos;
 mi csak mi vagyunk, egy-egy magány,
 se jó, se rossz.38

 Rejtőzz mélyre, magadba! Ott
 még rémlik valami elhagyott
 nagy és szabad álom” 
  

37 Kiemelés tőlem, N. Á.
38 Kiemelés tőlem, N. Á., mert itt: „se jó, se rossz” az ember, míg Ba-

bitsnál: „a ragyogó tisztaság […] titokzatos módon rejtett, undok 
mocsokkal van a legszorosabban összevegyülve, lelkem ismeretlen 
mélyein” in: Babits Mihály, A gólyakalifa. Könyvkiadó, Szépiro-
dalmi Könyvkiadó, Bp., 1957. 44. Tehát nincs jó és rossz, vagy nincs 
jó rossz nélkül!
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