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K A R D O S P Á L 

BABITS MIHÁLY K É T M Ű V É R Ő L * 

H Ú S V É T E L Ő T T 
(UABITS K Ö L T E M É N Y É N E K ELEMZÉSE) 

1916 elején Babits Mihálynak — egy hosszas és kíméletlen 
hírlapi hajsza miatt — miniszteri rendelkezésre ott kellett 
hagynia tanári katedráját, a hazafiatlanság igaztalanul rásütött 
bélyegével a homlokán.1 

Babits nagyon összetett egyéniség. Talán egész pályája 
minden ellentmondásának legfőbb magyarázata az, hog)' 
egyszerre szeretett volna a magyar költészetnek (és talán nem 
is csak a költészetnek) forradalmas megújítója lenni, és ugyan-
akkor hűséges fia maradni annak a magyar úri középosztály-
nak, amelyből származására büszke volt és amelyet — szinte 
gyermeki jóhiszeműséggel — képesnek hitt arra az ízlésbeli 
és eszmei megújulásra, amelynek maga harcosa vol t és fiatal 
ábrándjaiban vezére is kívánt lenni. Igen, ez előtt az úri osz-
tály előtt érezte magát megszégyenítetnek a hírlapi meghur-
coltatás és a miniszteri intézkedés által. 

Ezek után könnyen várhatta volna bárki, hogy Babits 
visszahúzódik, hogy tartózkodik a további nyílt kiállástól. 
Nem ez történt. Eszméi szentebbek voltak számára, mint 
karrierje. Szentebbek osztályhoz való tartozandóságánál is; 
vagy még inkább azt mondhatjuk, hogy magát tartotta osz-
tálya igazi képviselőjének. Ez természetesen a mi mai szem-
pontunk; Babits nem ilyen kategóriákban gondolkozott. 
Az ő szemében osztatlan egység volt a nemzet, a magyarság, 
noha ennek képe mégis a művelt, európai látókörű, emberiesen 

* Részletek egy készülő Babi ts-monográf iából . 
1 V Ö . : ÉDER ZOLTÁN: Babits a katedrán — Szépirodalmi K ö n y v -

kiadó, 1966. 242., 251—52. 
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érző és gondolkodó középosztálybeli úriember alakjában raj-
zolódott ki előtte. És mert az így elképzelt magyarsággal 
egynek tudta magát, mert az esztelen vérontáson érzett emberi 
fájdalmát nemzetinek tudta és sajátosan magyarnak is, nem 
hátrált, nem hátrálhatott meg. Ilyen lelkiállapotban születik 
a Húsvét előtt,Babits egyik legnagyobb alkotása.2 Ezt szavalta 
el szinte az önkívületig fokozódó lázas lelkesedéssel a Nyugat 
1916. március 26-i matinéján a Zeneakadémia nagytermét 
— a hírlapi tudósítás szerint — zsúfolttá töltő közönség előtt, 
amelyet — nem kétkedhetünk benne — magával ragadott. 
N e m kétkedhetünk benne, akik — bár ez alkalommal nem 
vol tunk jelen — de valaha is hallhattuk versét szavalni Babitsot, 
és emlékezünk az ő különös, kántáló, eleinte csaknem nevet-
ségesnek tűnő, de hamarosan megrendítővé, sodró erejűvé vál-
tozó, eksztázisba ej tő és eksztátikus előadásmódjára. De nem 
kétkedhetünk benne azért sem, mert szerencsés módon maradt 
egy komoly hitelű följegyzés is a nagy eseményről: Szent-
imrei Jenőtől,3 a későbbi neves erdélyi (romániai) magyar köl-
tőtől, aki akkor m é g mint a harctérről szabadságra hazatért 
fiatal katona és mint a Nyugatért, Adyért , Babitsért lelkesedő 
értelmiségi magyar ifjúság egyik tipikus alakja vett részt a 
nevezetes matinén. Ha voltak i f jú szívek, amelyekre Ady 
(szintén a matiné főszereplője) appellálhatott, ha voltak szívük 
aranyát vasra cserélő fiatal katonák, akikről Babits költeményei 
(Fiatal katona, Prológus) szólottak, akkor Szentimrei bizonyára 
ezek közé tartozott. Visszaemlékezése bizonyság arról, hogy 
Babits szava nem hangzott pusztába. Rátalált azokra az „erős, 

J N e m érthetek egyet SALYÁMOSY MiKLÓssal, aki szándékoltság és 
mesterkéltség vádjával illeti a Húsvét előttöt, szembeállítva azt az 
Egy gondolat bánt engemet „naivságával" és a Cigány a siralomházban c. 
Babits-verssel. (Makay Gusztáv könyvéről és a verselemzésről — It, 
1961. 63 —64.) N e m t a r t o m szerencsésnek sem két erősen kü lönböző 
alkatú kö l tő versének, sem egyazon kö l tő ké t egészen más hangulatú 
és t á rgyú köl teményének az összemérését. 

8 SZENTIMREI JENŐ: Rólad álmodott, Erdély — Babits Emlékkönyv , 
1 9 4 1 . 93-
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fiatal fülekre", amelyeket kezdettől fogva keresett. És a kö l tő 
joggal érezhette, hogy nemzetéhez szól a Zeneakadémia 
dobogójáról, noha talán a fővárosi radikális polgárság töltötte 
meg e széksorok nagyobb részét. 

A nagy költeményről, a Húsvét előttről sokan és sokfélét 
írtak már. Volt idő, amikor vitássá lett eszmei értéke azon a 
címen, hogy Babits ebben a versében (és másutt is) a minden-
áron való békevágy, a pacifizmus szószólója. Hibásnak tűn t 
föl eszmeileg a költemény befejezése is, mint amely el akarja 
tüntetni a háborúért való felelősség kérdését. Az utóbbi vádra 
könnyebb a válasz. Többen rámutattak már, hogy ezek a 
sorok: 

Ki a bűnös, ne kérdjük, 
ültessünk virágot, 
szeressük és megértsük 
az egész v i l á g o t . . . 

csak az akkori történelmi helyzetbe illesztve értelmezhetők 
helyesen.4 Mindkét háborús fél: a „központi hatalmak" is, az 
„antant" is egymást vádolták a háború felidézésével és — győ -
zelmük esetén — ezen a címen szándékoztak a másik félre 
büntetésszerű békefeltételeket kényszeríteni. Ez ellen a lénye-
gileg imperialista propaganda ellen szólnak Babits idézett 
sorai. 

A másik vádnak, a pacifizmus vádjának tisztázásához me l -
lőzhetetlen az egész költemény elemzése művészi és eszmei 
szempontból. 

A Húsvét előtt az eget-földet megrázó természeti jelenségek 
fékezhetetlen és szabályozhatatlan erejével szakad föl a köl tő 
lelkéből. Ez a féktelen és szabálytalan indulatroham először a 
formát töri szét. Először töri szét a formát : a Húsvét előtt az 
első olyan verse Babitsnak, amely sem a következetes rímelés, 

* A Húsvét előtt eszmei értékéről 1. K A R D O S L Á S Z L Ó : Tóth Árpid 
— Akadémiai Kiadó, 1965. I I . kiad. 194. — V ö . m é g : M A K A Y G U S Z -
TÁV: „Édes hazdtn, fogadj szivedbe I . . ." — Szépirodalmi K ö n y v -
kiadó, 1959. 323—24. 

i* 
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sem az arányos soralkotás zabláját nem vállalja. Még nem egé-
szen szabad vers, egyrészt, mert befejező részében visszatér a 
rímeléshez és szabályszerű magyaros kétütemű sorokká for -
málódik, másrészt, mert ezt megelőzőleg is némi gátat vet a 
szöveg szabad áramlásának a sorok viszonylagos rövidsége és 
egy anapesztikus ritmus föl-föltünedezése. Babits korábbi 
versei nagy többségének a nagyon is szabályos formáihoz 
képest mégis formarobbantást jelent ez a vers, s ez kétségtelen 
jele annak, hogy minden eddigit fölülmúló roppant indulatból 
született; érezni rajta az eredetileg félénk, visszahúzódó lélek 
ziháló lihegését, amint a természetével ellentétes, de meg-
győződéséből, érzéseiből fakadó eksztátikusan vakmerő kitö-
résre kényszeríti magát. 

Ezt a lihegést, ezt az indulattól el-elfulladó, majd diadalma-
san új hangra kapó érzelem-kitörést a nagyrészt szabadon 
áradó soroknál és az izgatott, zaklatott érzések kifejezésére 
kiváltképp alkalmas anapesztusoknál is erősebben érezteti a 
gondolatvezetés szaggatottsága, a mondatszerkesztés alig 
kibogozható nem annyira bonyolultsága, mint inkább zilált-
sága. Babits korábban is szívesen épít komplikált szerkezetű 
óriásmondatokat, például A világosság udvarában, a Danaidák-
ban és legfőképpen az Esti kérdésben, ebben az 53 soros, de 
egyetlen mondatból álló költeményben. Csakhogy mindezek-
ben páratlanul erős logikai fegyelem uralkodik az összetett 
mondatok töméntelen tagja, az egymás mellé és egymásnak 
többszörösen alárendelt mondatok fölött; a szövevény, ha 
még oly bonyolult is, sohasem kusza; szigorú terv szerint 
fűződnek egymásba a gondolatok. De itt, a Húsvét előttben, 
szinte meghatározhatatlan az elemi erővel egymásra torlódó 
mondatok szintaktikai viszonya. Annál nehezebb lenne itt à 
pontos elemzés, mert с költeménynek, ha van egyáltalán 
szerkesztési elve vagy elvszerű szerkezete, akkor ez az elv a 
folytonos újrakezdés, amely szinte kétséget támaszt bennünk, 
eljut-e a költő valaha is a kitűzött célhoz, kimondja-e vala-
hára, amit oly izgatott-merészen, a szót már-már szabadjára 
bocsátva, de a végső pillanatban mégis vissza-visszarántva 
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készül kimondani. Magatartása az olyan ugrani készülő 
atlétáé, aki többször is nekifut az akadálynak, de a célnál 
mindannyiszor megtorpan, mert úgy érzi, nem gyűjtött elég 
lendületet, visszafordul hát, hogy messzebbről induljon, sebe-
sebb és dobbanóbb mozdulatokkal, de ezt sem érzi elegendő-
nek, újból megfordul, harmadszor is, negyedszer is nekifut, 
hogy végül — a nézők végsőkig fokozott izgalma közben — 
csodálatos és bravúros lendülettel röpüljön át a magasra tűzött 
cél fölött. Mondanunk sem kell, hogy mindez nem csupán a 
nézőben, az olvasóban kelt izgalmat; ez a magatartás a költő-
ben is ott rezgő, ott feszülő izgalomból, a soha vissza nem térő, 
de siker esetén hallatlan diadalt ígérő alkalom iránti felelősség-
érzetből származik. Igen, Babits a háború ellen szólva nemcsak 
a szörnyű pusztulás miatti fájdalmat, nemcsak a várható meg-
torlás miatti félelmet érzi, hanem az igaz hazafi és a becsületes 
írástudó felelősségét is, aki, ha ki tudta mondani a szót, meg-
menti a maga lelkét s talán nemzetéét is, ha nem : akkor meg-
marad egyszerű szépmívesnek, aki a század adta nagy és iszo-
nyú pillanatban nem tudott vátesszé válni, nem tudott nem-
zete leikévé lelkesülni. 

Konkréten vizsgálva most már a költemény menetét, azt 
látjuk, hogy a nagy szó kimondásáig a nekifutások még egy-
egy mondaton belül is ismétlődnek. Maguk az egyes összetett 
mondatok is ún. újrakezdő mondatok, azaz olyanok, amelyek-
ben az első tagmondat vagy esetleg nem is az első, hanem egy 
másik, de mindenesetre még a hosszas szerkezet első felében 
levő és valami döntően fontosat magába foglaló mondat — 
megismétlődik. Minden ilyen megismétlődés, minden ilyen 
újrakezdés egy-egy újabb nekifutás az akadálynak. De az ismét-
lés nem éppen szó szerinti, s az a csekély változtatás, amellyel 
az ismétlődő mondat visszatér, legtöbbször a benne foglalt 
tartalom fokozódását jelenti. Jól látható ez, ha végigkísérjük 
egy-két ilyen ismétlődő mondatnak (verssornak) az útját a 
költeményben. A vers első sora: 

S ha kiszakad ajkam, akkor is . 
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A mondat, amely így kezdődik, 16 sor. Két egyenlő részre 
oszlik, s második fele, a 9—16. sor tipográfiailag is elválik a 
elsőtől, amelynek sorai egy kissé balrább kezdődnek. Nos, a 
mondat második fele így indul: 

ha szétszakad ajkam, akkor is, . . . 

Az (általam) aláhúzott igekötők különbsége természetesen 
fokozódást jelent, de a fokozódás itt nem áll meg. A második, 
39 sorra terjedő roppant mondat 15. (az egész vers 31.) sora 
így hangzik: 

s ha ajkam ronggyá szétszakad, akko r is . . . 

.Kiszakad, szétszakad, ronggyá k i s z a k a d : a kifejezés ereje 
önmagában már fokozhatatlan. Éppen ezért negyedik és 
utolsó visszatértekor még egy külön fokozó kifejezés járul 
hozzá. Eddig az ajaknak csak a rettenetes erőfeszítés okozta 
szakadásáról volt szó, most már a fájdalmáról is: 

kisebzett szájam és a szók 
most fá jnak e szájnak: 

de ha szétszakad ajkam, akko r is, . . . 

olvassuk a második mondat 35—38. sorában. 
Szélesedve, részleteződve tér vissza több ízben az a gondolat 

is, hogy a vérengző háború idején „sós, vér ízű" még a friss, az 
élet újulását jelentő márciusi szél is. „Sós, vérízű széltől része-
gen" (6. sor), — „ez inni való sós vérízfí szélben" (32. sor), — 
„most mikor / a levegőn, a szél erején / érezni nedves ízét / 
/ v é r ü n k nedvének, drága magyar vér italának" (45—49. 
sor), — amint látjuk, a szél vérízének e harmadik említésekor 
már a háború áldozataiként elesettekért érzett nemzeti gyászra 
is hivatkozik a költő. Ugyanígy utal a nemzet szabadság-
harcos hagyományaira, mikor immár negyedszer említi, hogy 
március van. „Magyar dal március évadán", mondja saját 
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költeményéről, nem kifejezve, csak célozva rá, hogy bátor 
kiállásával Petőfi és a márciusi if jak példáját követi. Ez a külön 
magyar mozzanat előzetes válasz is a várható további támadá-
sokra, amelyek háborúellenessége miatt hazafiatlansággal 
vádolhatják a Húsvét előtt szerzőjét. 

Mindezek és még egyéb vissza-visszatérő mozzanatok a 
költemény első részében fordulnak elő; ismétlődésük az újra 
meg újra kezdődő nekilendülést érezteti. Közben, főleg a leg-
nagyobb méretű és legszenvedélyesebb mondatában, a 39 
sornyi másodikban a költemény voltaképp már sokat ki is 
mondott abból, amit a végére tartogat, hiszen ebben a részben 
foglaltatik a háború borzalmainak rendkívüli erővel felidézett 
képe, itt van szó (vörösmartys kép !) a „szörnyű Malomról", 

mely trónokat őröl, nemzeteket, 
százados korlátokat 
roppantva tör szét, drczabolát, 
multak acél hiteit, 
s lélekkel a testet, dupla halál 
vércafatává 
morzsolva a szűz Hold arcába köpi 
s egy nemzedéket egy kerék-
íorgása lejárat: . . . 

Iszonyú kép, noha az iszonyúság mellett megérezteti az ese-
mények óriás méretét, szörnyű erejét is. Szóval, ahogy az már 
elmellőzés néven hagyományos stilisztikai fordulat, Babits, 
folyvást hangoztatva, hogy nem a „gépet" (háborút) énekli, 
mégis megénekli azt, de úgy, hogy erős háborúellenes érzése 
már ebből is kitűnik. Ugyanígy, amikor már harmadszor 
mondja ki, hogy nem a győztest énekli, mégis elmondja róla, 
hogy 

. . . minden lépése halál, 
tekintetétől ájul a szó, 
kéznyomása szolgaság, . . . 

S csak ezután szól az ő hőséről, aki bátor elsőnek elkiáltani 
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azt a varázsszót, százezerek 
várta, lélekzetadó, szent, 
embermegváltó, visszaadó, 
nemzetmegmentő, kapunyitó, 
szabadító drága szót, 
hogy elég ! hogy elég ! elég volt I 

hogy béke! béke! 
béke! béke már! 
Legyen vége már! 

Ezzel megtörtént a fordulat, a vers végre átlendült a három-
szor-négyszer megközelített akadályon, bár a végső neki-
rugaszkodást még mindig késleltette a nagy szó elé halmozott 
9 jelző, amelyek azonban egyúttal a békéért való rajongás 
gyönyörű kifejezői. Innen kezdve föl is oldódik a költemény 
hallatlan és már-már kibírhatatlan feszültsége. Ami mondani-
való meg hátra van: hogy mit kell tenni, ha már itt a béke, az 
nem izgalmas többé, inkább csillapító, mint minden jó remény-
ség. A föloldódás, megcsillapodás rögtön megérzik a vers 
külső formáján. Mint már mondottuk, szabályosan, csöndesen 
ballagó, magyaros verssorok következnek és nyugodt léleg-
zetű, lassú léptű, szabályos szerkezetű, pár sornál többre nem 
terjedő mondatok. 

Hogy Babits Mihály mindezt, különösen az előkészítő rész 
lázas és (háború ellen) lázító sorait le merte írni és el merte 
mondani, ehhez olyan hősi elszántság kellett, amelyet semmi-
képpen nem illethetünk a lanyha pacifizmus hitelt vesztett 
nevével. A helyzet is döntően más volt már 1916 tavaszán, 
mint 1914 őszén. A tömegek régen fölocsúdtak véres mámo-
rukból; a nélkülözés, a veszteségek, a háború elvesztésétől való 
egyre megokoltabb rettegés kijózanították már a kevésbé 
haladó gondolkodásúakat is. A Húsvét előtt elemi erejű béke-
vágya — bízvást mondhatjuk — a nemzet szíve közepéből 
szólt. Babits örökös óhajtása, hogy az egész nemzet költője 
legyen, a képzeletében élő osztatlan magyarságé, sohasem állt 
ilyen közel a teljesüléshez. 

• 
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BABITS E L S Ő R E G É N Y E 

A gólyakalifa, Babits első regénye, az 1913-as év alkotása. 
Ezt a munkát egyetlen számában közli a Nyugat,1 több mint 
100 lapon. Jó szerkesztői érzékre vall a közlés ilyen módja: 
olvasók, előfizetők kétségtelenül örültek, hogy megszakítás 
nélkül olvashatták végig a rendkívül izgalmas történetet, 
amely Babits pályájának legnagyobb közönségsikere volt, és 
amellyel maradandó művészi értékre is csak a Timár Virgil fia 
vetekedhetik a Babits-regények különben is magasrendű 
sorában. 

A közönségsiker olykor gyanút kelt a finnyásabb kritiku-
sokban, akik úgy vélik, hogy a magasabb művészi értéket 
csak a legműveltebbek szűk köre tudja méltányolni. Később, 
kötetben való megjelenésekor (1917) A gólyakalifát is érte 
ilyenféle kifogás. Valóban hatásvadászó hát ez a regény, ame-
lyet leghamarább és legtöbbször fordítottak idegen nyelvre 
Babits elbeszélő művei közül?2 

A gólyakalifa fantasztikus regény; átlépi a köznapi valószerű-
ség határát. Mondhatnók, hogy hiszen Babits egész elbeszélő 
prózája is így kezdődik: fantasztikus történet már a Nyugat-
ban megjelent első novellája, a Karácsonyi madonna is. És ehhez 
hamarosan csatlakozik még néhány hasonló elbeszélés: Kezdő-
dik Éliás testvér hiteles története, Mese a Decameronból. Csakhogy 
ezek mind a romantikus, legendás középkorban játszódnak és 
archaizáló stílusuk, szándékosan naiv hangjuk elárulja, hogy 
az író maga sem hiszi, olvasóival sem kívánja elhitetni a tör-
ténet valódiságát, hanem egy letűnt, hívő korszak szellemének 
művészi átélésével óhajt gyönyörűséget szerezni magának és 
közönségének. Egészen más az a módszer, amikor az író 
reális részletek sorakoztatásával, lélektani eszközök fölhasználá-
sával igyekszik — legalább amíg az olvasás bűvölete tart — 
hihetővé tenné a hihetetlent, az iszonyúságba hajló fantaszti-

1 N y 1913. II. 805—907. (dec. 16.) 
1 VÖ.: BABITS M. : Kritika — N y 1917. I. 408. (febr. 16.) 
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kummal borzongatni olvasója idegeit, s i telocsúdás után is 
valami mély szimbolikus jelentés sejtelmét hagyni a fölkavart 
tudatban. 

A gólyakalifa, amelynek Karinthy véleménye szerint „A két-
lelkű ember" lett volna az igazán megfelelő címe,3 már egy 
új lélektani irány hatását is éreztetve vall írója művészetének, 
egyéniségének jellemző kettősségéről. Babitsnak, amikor 
A gólyakalifát írta, már kétségtelen ismernie kellett Freud taní-
tását. Az éber, a valóságos élet tisztább, szabályozottabb, 
ellenőrzöttebb vezetése szembeállítva az álmokban gátlás 
nélkül feltörő alacsonyabb ösztönök tisztátalan világával, ez 
oly közel jár a freudi elmélethez, hogy a hatást kétségbevonni 
alig lehet. Mégis erős, éles a különbség Freud és Babits szem-
lélete között. A freudi elmélet nem vegyít a tudatos és (a 
főleg álmunkban jelentkező) tudatalatti megkülönböztetésébe 
erkölcsi ítéletet. Sőt mintegy védelmére kel az elfojtott, a 
tudat alá szorított vágyaknak, ösztönöknek, mint amelyeknek 
éppen a ki nem élése, a megtagadása okozhat idegbetegséget, 
sőt súlyos lelki zavart. 

Babits hőse, Tábory Elemér, az előkelő családból való, 
f inoman nevelt és f inom lelkű fiatalember, aki első személyben 
beszéli el a maga történetét, mélységes erkölcsi undorral ítéli el 
azt a másik énjét, aki az ő folytatólagos álmaiban él. Sőt nem-
csak ezt az alacsony ösztönöktől vezérelt, szűk agyú szeren-
csétlen fiatalembert veti meg, hanem azt az egész környezetet, 
azt az alacsonyrendű, szellemietlen világot, amelyben amaz a 
maga nyomorult életét tengetni kénytelen. És ez az ítélet 
egyszersmind a Babitsé is. 

Csakhogy Babits, aki Tábory Elemér, a családja és környe-
zete ábrázolásába nem egy vonást vegyít a maga egyéniségé-
ből, családi és társadalmi környezetéből, nem tagadja meg 
teljesen az azonosságot azzal az álombeli másikkal sem: a meg-

3 K A R I N T H Y FRIGYES levele Babitshoz, 1917. febr. 16. O S z K , 
Babits-archívum. („A gólyakalifa" cím Wi lhe lm Hauff egy meséjére 
utal, amelyben a kalifa, aki egy varázsigével gólyává változtatta 
magát , elfelejti a visszaváltoztató varázsszót.) 
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rugdalt, megkínzott és végül megszökött asztalosinasból 
bizonyítványlopás árán lett írnokkal, aki utoljára még rabló-
gyilkosságra is vetemedik. A regény kimondatlanul is vallja, 
hogy mindnyájunkban, a legtisztább lélekben is ott lappang 
egy szennyes és alacsony ösztönvilág, amelynek föllázadásától, 
fölszínre törésétől rettegni kell. Regénye hősében azonban a 
lélek e kétfélesége két külön életté szakad : az egyiket az ébren-
lét tiszta és előkelő világában éli az elegáns, szép és tehetséges 
úrifiú, a másikat folytatólagos álmaiban, amelyek sivárak, 
szennyesek, iszonyatosak. A fantasztikum, az irrealitás e 
regényben éppen a folytatólagos álom, amely éppúgy egy 
teljes élet egymásból következő eseményeinek összefüggő 
sorozata, mint az, amit ébren él át a hős. 

Sőt Tábory Elemér maga is eljut a fölismerésig, hogy egészen 
viszonylagos, melyik élet valódi, és melyik csak álom. Ha a 
nyomorgó és tudatlan írnok élete az előkelő Tábory Elemér 
nyomasztó álma, viszont az ő kitűnő anyagi és szellemi föl-
tételek között folyó úri élete sem más, mint a boldogtalan 
írnok fényes, gyönyörű álmainak folytatólagos sorozata. 
Mindkét élet egyformán álom vagy — és a regény ezt hang-
súlyozza sokkal crősebben — egyformán valóság. 

Babits egy naturalista regényíró részletező és semmi szenny-
től vissza nem riadó módszerével és elvei szerint ábrázolja az 
inas, majd írnok, végül rablógyilkos (és kéj gyilkos) élete 
körülményeit. Nyoma sincs itt holmi álomszerű bizonytalan-
ságnak, ködben úszó fantasztikumnak. A fantasztikum maga 
az, hogy ez a másik élet is létezik. 

Szinte csodálatos, hogy az élettől annyira elvonatkozó, 
könyveibe temetkező költő ilyen pontos, éles, kíméletlen 
rajzát tudja adni a korabeli életnek, a társadalom legalsó réte-
geibe is leereszkedve. Segíthették ebben olvasmányai is,4 de 

1 Témájában hasonlít A gólyakalifa R o b e r t Louis S T E V E N S O N • 
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde c. regényéhez, amely 
szintén a személyiséghasadás problémájával foglalkozik, s amelyet 
Babits kétségtelenül ismert . (Említi is Az európai irodalom történeté-
ben.) 
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nem szabad feledni, hogy benne magában, a magasrendű 
eszmények és szépségek felé sóvárgó költőben is kezdettől 
fogva ott él a rendkívül erős érdeklődés a mindennapi élet 
legközönségesebb, néha legszennyesebb mozzanatai iránt, 
amelyek vonzzák is, taszítják is. A Golgotai csárda, a Vásár. 
A világosság udvara költőjétől nem lehetett idegen A gólya-
kalifa másik, elátkozott élete mint írói téma. írói becsvágya is 
sarkallhatta Babitsot, megmutatni, hogy egyforma valószerű-
séggel, egyaránt stílszerűen tud ábrázolni két egészen ellen-
tétes világot. Mindazáltal érezni, hogy a Táboryék nemcsen 
előkelő, úrias környezetét, életét rajzolja nagyobb kedvvel: 
a másik, az alantas sors festegetésén, olykor túlsötét színezésén 
megérzik az író viszolygása is. Mintegy magára kényszeríti, 
hogy mennél visszataszítóbb dolgokat mondjon ki. Ez persze 
pontosan beleillik a feladatba, hiszen az első személyű elbeszélő 
maga Tábory Elemér, aki csak természetes, hogy undorodva 
és iszonyodva gondol kínos álmaira. 

Babits rendkívül gondosan, de mégsem gépiesen szerkeszt. 
Álom és ébrenlét jelenetei fogaskerék gyanánt illeszkednek 
ugyan egymásba, de az író — igen jó érzékkel — óvakodik 
attól, hogy ezt a váltakozást óramű pontosságával vigye végig 
egész művén, hiszen ezzel fölcsigázás helyett kifárasztaná az 
olvasó figyelmét. Tábory Elemér életének vamiak pihenő 
szakaszai, amikor fölébredve nem emlékszik álmaira, és élete 
nyugodtabb mederben folyik, noha később rá kell jönnie, 
hogy közben az a másik élet sem szakadt meg. Azt is megérti 
— és így az olvasóval is megérteti — a regény hőse, hogy ő 
világosan és éppen ezért gyötrelmesen emlékezhetik másik énje 
életének eseményeire, de annak szűk és alacsonyrendű tudata 
nem fogadhatja magába Tábory Elemér gazdag és magas-
rendű lelkivilágát, és így a gyönyörű álom fölébredés után 
csak fényes köd gyanánt kísért agyában, valami megfoghatat-
lan, megvalósíthatatlan és éppen ezért gyötrelmes vágyat 
ébresztve lelkében valami különb és gazdagabb élet iránt. 

Leleményes technikával oldja meg Babits mind a két életben 
a rövid ideig tartó elszunnyadások és a hosszas virrasztások 
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problémáját: mikor Tábory Elemér pár percre lehunyja szemét, 
alteregója hirtelen fölébred; mikor éjszakai féktelen szórakozás-
sal próbál a gyötrelmes álomélettől szabadulni, az írnok író-
asztalra ejtett fejjel elalszik a hivatalban. Ennek a szánalmas 
figurának sem áldás az álombeli élet, amelyet Tábory Elemér-
ként él végig, mert ha nem tud is visszaemlékezni rá, kísértő, 
csábító ábrándként ott lappang a lelkében, nem engedi bele-
törődni szűkös sorsába, és végül gyilkosságra ingerli. 

Mint mondottuk, a két élet, a két világ egyformán valósá-
gosnak tűnik föl, és ennyiben rokon e regény Babits egy évvel 
korábban megjelent értekezésével, a Játékfilozófidval,5 amely 
vallja a szubjektív idealista tételt, hogy a külső világ csak a lélek 
alkotása, amelyet érzetekből, képzetekből teremt önmaga 
tükréül. 

Babits e regény anyagát sokféle személyes tapasztalattal, 
élménnyel teszi részleteiben egészen reálissá, itt-ott önéletrajz-
szerűvé. De tévedés volna, amint azt egyes magyarázói tet-
ték,® akár Tábory Elemér, akár az írnok életének színhelyét 
konkrétan azonosítani valamelyik magyarországi várossal, 
ahol Babits hosszabb-rövidebb ideig lakott. Éppígy erőltetett 
dolog a szereplőkben képmásokat keresni, Babits egyes isme-
rőseinek, kartársainak, barátainak, családja tagjainak vagy 
éppen magának a költőnek az arcképét. Vonásokat persze vett 
innen is, onnan is. Hogy a regény kezdetén leírt majális szín-
helyét, a kisváros melletti ligetet Papírmalomnak nevezik egy 
benne levő régi épületről, ez kétségtelen fogarasi emlék. Egy 
fogarasi kolléga néhány másutt is megörökített jellemvonásá-
val ruházza föl Babits a regény egyik mellékszereplőjét. De a 
városka, amelyben a Tábory-család él és ahonnan kiindul s 
ahová majd vissza-visszatér a cselekmény, semmiben sem 
hasonlít a havasalji, határszéli Fogarasra. Sőt amikor Elemér 

5 N y 1912. I. 991 — 1009. jún. 16. (Ot tani címe: Mese a nagyvilág-
ról) 

6 IGNACZ R Ó Z S A : Babits száműzetése — Ú j Idők, 1947. I . 364 — 65. 
ápr. 19. — BISZTRAY GYULA: Babits fogarasi évei — ItK 1956. 330 — 40, 
4 3 1 - 4 6 -
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hosszas külföldi útjáról hazatér, szülővárosa messziről föltüne-
dező képe a lankás szőlőhegyek tövében egészen a Szekszárdé. 
De ebből sem következik, hogy az író a szülővárosát óhajtaná 
megrajzolni. Színeket, vonásokat azonban innen is vesz köl-
csön. Elemér, a k i tűnő tanuló, a dédelgetett úrifiú is hasonlít 
egyben-másban akár a hajdani kis Babits Misihez, akár a 
Halálfiai későbbi Imruskájához, akibe a költő — saját vallo-
mása szerint — sokat festett „a maga életének színeiből".7 

De Tábory Elemér mégsem Babits Mihály, még akkor sem, 
ha hihetünk a költő későbbi nyilatkozatának, hogy neki is 
voltak folytatólagos nyomasztó álmai. Nem, az egész Tábory-
család sem azonos sem a Babits-, sem a Kelemen-családdal, 
még akkor sem, ha tudjuk, hogy a regény egyik alakját, az 
„ezüsthajú nennét" csakugyan az édesanyja testvéréről min-
tázta a költő. Táboryék egy-két fokkal magasabb síkon élnek 
vagyonilag és társadalmi tekintélyben, mint a költő akár apai, 
akár anyai rokonsága élt. Magasabb szinten, mint e két famíliát 
közelebbről ábrázoló Sátorydék és Ráczék a Halálfiaihan, 
hiszen amikor a későbbi nagy regényben Imruska mellé dajkát 
fogadnak, annak az a legjobb ajánlólevele, hogy a gazdag és 
előkelő Táboryéknál is szolgált.8 Valóban, „Vivi dada" már 
A gólyakalifában is szerepel. 

A korábbi kisregény és a későbbi nagy mű közötti ilyen 
apró érintkezéseknél sokkal jelentősebb, komoly szimbolikus 
mondanivalót rejt magában egy-egy hasonló vagy egészen 
egyező alaknak a föltűnése Elemér és az írnok életében. Mintha 
Tábory Elemér nemesen előkelő környezete, családja tagjai-
nak is volna egy-egy alteregója az írnok sivár és szeimyes életé-
ben, mégpedig az ottani környezetnek megfelelően alacsony 
rendű szánalmas alakok. Elemér az álmairól szóló följegyzései-
ben tagadja vagy le sem meri írni, de a sorok mögöt t mégis 
érezzük, hogy anyja, az elegáns, szép úriasszony, majd leg-
kedvesebb rokona, az ezüsthajú nenne, ez a csupa lelki nemes-

7 Halálfiai — Propagandakiadás 1935. 695. 
8 U o . 181. 
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ség és gyöngédség, sőt menyasszonya, a gyönyörű és szűzien 
tiszta Etelka jelennek meg álmaiban, vagyis az írnok életében, 
prostituáltak vagy kerítőnő képében. Vannak aztán a regény-
nek mellékesebb szereplői, akik mindkét életben egy közön-
ségesebb, alacsonyabb rendű réteghez tartoznak, habár Tábory 
Elemér életében ezek is föntebb vagy jóval föntebb állnak a 
társadalmi létrán, mint az írnokéban. De a kettős élet általuk 
is egymásba játszik, ők is jelzik, hogy a meghasadt lélek mégis 
csak azonos önmagával. 

Erre a szétbonthatatlanságra tragikus hangsúllyal utal a 
befejezés is: Elemér, hogy szabaduljon gyötrelmes és megalázó 
álmaitól, öngyilkosságot sugalmaz másik énjének, de az álom-
ban eldörrent pisztolylövés után őt magát is átlőve, holtan 
találják szobájában, ahol pedig fegyvernek semmi nyoma. 
A fantasztikumot, amely az álom fikciója által már-már 
elhihetővé vált, itt újabb fantasztikum tetézi: csoda, amelynek 
nincs már reális magyarázata, csak jelképi jelentése. Babits 
azonban érzi, hogy 20. századi hitetlen közönsége számára 
mégis kell valami, legalább fiktív bizonyítékát adni a csodá-
nak. Mivel Elemér első személyű följegyzései természetesen 
csak az utolsó álombamerülésig terjedhetnek („Ma eldől 
minden. Ma a díjnok megöli magát."), a befejezést Babits már 
egy levélbe foglalja, amelyben barátját — a Nyugat-beli közlés 
és az első, 1917-es kiadás szerint —, Móricz Zsigmondot érte-
síti „a rejtelmes tragédiáról", azt is közölve vele, hogy az irat-
csomó, amelyet a levél kíséretében hozzájuttat, Tábory Elemér 
sajátkezű följegyzéseit tartalmazza. A későbbi kiadásokban 
Móricz neve elmarad. Talán Babits maga is érezte, hogy a 
regényírói fikció ilyen fokú, személyhez kapcsolt hitelesítése 
túlzás. Hogy éppen Móricz Zsigmondot választotta címzettül, 
azt nyilván a nagy regényíró rendkívül erős és hiteles realiz-
musa magyarázza. így olyasformán tűnhetett föl az egész mű, 
mintha Móricz Zsigmondnak feldolgozásra szánt anyag volna 
csupán. 

Persze, ezt a látszatot csak ez, a regény végére függesztett 
levél keltheti. Maga a mű az első mondattól az utolsóig a 
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legteljesebb műgonddal csiszolt, végleges kidolgozást mutat. 
N e m igazi epikus stílus ez; telve van lírai szépségekkel, külö-
nösen Elemér valódi élete kezdő és befejező képeinek gyöngéd, 
mégis eleven színezésében. Valami nosztalgikus sóvárgás 
hatja át ezeket a lapokat, Babits vágyakozása egy anyagiaktól 
független, nemes és elegáns életforma iránt, amely neki és 
családjának akkor juthatott volna osztályrészül, ha apja, a már 
fiatalon magasrangú bíró nem halt volna el oly korán, és ha a 
Kelemen-család gazdagságát, tekintélyét nem kezdték volna 
ki a szőlőtermelés válságai, a történelmi és társadalmi helyzet 
hullámzása. Ennek a szép és úrias életnek a kifestegetése persze 
hatásos ellentétül szolgál a másik, a kínos álombeli nyomorú-
ság rajzához, amelyben ugyancsak remekel a regény. 

Ha mi is a konkrét azonosítás útjára akarnánk lépni, köny-
nyen mondhatnók, hogy a nagyváros képe, ahová a megszö-
kött asztalosinas fáradságos gyaloglás után eljut, mindenben 
egyezik a századeleji Budapestével. De egyes későbbi részletek 
megint vidéki városra látszanak vallani. Fölöslegesnek véljük 
azonban az ilyen aprólékos egyeztetést. A teremtő költői kép-
zelet szabadságát tagadnók vele, noha természetesen nem érdek-
telen alkotáslélektani szempontból utánajárni, milyen emlékek, 
tapasztalatok, esetleg olvasmányok segítették az írót a regény-
beli világ (itt két világ!) kialakításában. 

Minderre, regénybeli ábrázolás és életrajzi valóság össze-
vetésére bővebb alkalmat ad majd a nagy és erősebben önélet-
rajzszerű mű, a Halálfiai elemzése. Mégis érdemes megjegyezni, 
hogy a két regény nem egyformán viszonyul az átélt valóság-
hoz. A gólyakalifa szebbnek, költőibbnek, több szeretettel 
rajzolja ugyanazt a környezetet, ugyanazt a tájat, amelybe a 
Halálfiai már fanyarabb, komorabb színeket vegyít. A különb-
ség oka kettős. A gólyakalifában Babits a másik, a sivár és 
szennyes életforma ellentéteként festi oly kedvesen vonzóvá 
a dunántúli tájat, az úrias, jómódú családi és társadalmi környe-
zetet. De ezenkívül is: A gólyakalifa írója hívőbb, fiatalabb, 
kevesebb csalódást átélt író, mint a Halálfiaié. Ő még egymás-
tól elkülönítve látja és láttatja Tábory Elemér és a díjnok vilá-



Babits Mihály két művéről 
77 S 

gát: ezek egymásba átcsapása még csak lélektani probléma, 
csak fantasztikum, amelynek szimbolikus jelentése van. Azt 
mondhatnók, hogy a díjnok világát, környezetét rajzolva 
Babits éles társadalombírálatot gyakorol. De a társadalom éle-
tének ilyen kritikus szemléletéből semmi sincs a Táboryék 
úri világának rajzában, szinte problémátlanul tiszta és nemes az 
ő életük, amelybe csak az Elemér rejtélyes betegsége visz 
zavart. A Halálfiaiban az élet, az érem e két oldala egyszerre 
látható; nincs szükség folytatólagos fantasztikus álmokra, 
hogy a szereplők életútja tragikus és tisztátalan mélységekbe is 
vezessen. 

2 Irodalomtörténet 


