
VITA 

j ó z s e f a t t i l a p a r a f r á z i s o k 
b a b i t s m i h á l y k ö l t é s z e t e b e n ? 

MEGJEGYZÉSEK ÍZES MIHÁLY KÖZLEMÉNYÉHEZ 

ízes Mihály' az Irodalomtörténet 1980/3. számában, 
(668—676.) értekezést tett közzé „ . . .Lobogjon az égig szel-
lem és szerelem . . . " címmel. Témáját a dolgozat alcímében fo-
galmazta meg: Kétféle szerepvállalás egysége: József Attila pa-
rafrázisok Babits Mihály költészetében. 

A szerző tisztességes szándéka elvitathatatlan. E kétféle 
szerepvállalás egységéről — levetkezve a régi elfogultságokat —, 
meggyőződésem szerint még lesz szava az irodalomtudomány-
nak. Kérdőjeleimet ízes Mihály „módszeréhez" és „ered-
ményeihez" fűzöm. 

Ahhoz, hogy értelme legyen Babitsot - túl nagyon is ért-
hető, átmeneti, személyes megbántottságán — bárminő József 
Attila ellenesség miatt „mentegetni", számára „enyhítő körül-
ményeket" keresni, előbb bizonyítani kellene, hogy költői 
ellenszenvet érzett volna bármikor is fiatal pályatársa iránt. 
Ilyen bizonyítás - tudományos megalapozottsággal - mind-
eddig nem született.1 ízes Mihály mindazonáltal szükségesnek 
véli, hogy Babitsot ilyen értelemben mentegesse. 

Szerinte Fenyő Miksának, A Gyáriparosok Országos Szövet-
sége „elnökének" (valójában a GyOSz ügyvezető igazgatója 
volt!) „osztálykorlátai" „függőségi viszony okán Babits Mihály 
ítéleteit, lehetőségeit befolyásolták" a Baumgarten-díjak kér-

1A Baumgarten-díj kérdésével kapcsolatban - tudományos igényű 
cáfolat híján - érvényesnek tekintjük Bäsch Lóránt: Egy literáris pör 
története c. tanulmányát. It. 1959/3-4. 408-433. 
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désében és más ügyekben is. Hivatkozik ennek kapcsán Bokor 
László szövegközlésére, - Felelős-e a Baumgarten-kuratórium 
József Attila haláláért? (Kritika, 1973/11.). Bokor a Bäsch 
Lóránttal ilyen címmel készített és 1938-ban publikált interjú 
eredeti közléshelyére, a Magyar Világ című lapra utal, amely 
— állítása szerint — „pausálét kapott a Takarékpénztárak és 
Bankok Egyesületétől." A lap így — mondja Bokor — „Csak 
óvatosan éreztethetett Babits — és Ny ugat-ellenes hangot, hi-
szen Fenyő Miksa a Gyáriparosok Országos Szövetségének el-
nöke volt."2 (NB. — újra mondjuk — nem elnöke volt.) 

Nem részletezve azt a kérdést, hogy Bokor nem dokumen-
tálta: milyen kapcsolata volt - ha volt - Fenyőnek a pausálét 
adományozó egyesülettel; és hogy folyamodott-e valaha is 
Fenyő Miksa a pénzzel (ráadásul a más pénzével) való zsarolás 
nemtelen eszközéhez, (amíg ugyanis ez a - szerintünk — 
képtelen feltételezés nem igazoltatik, addig az nem egyéb 
alaptalan gyanúsításnál), — itt és most csupán megjegyezzük: 
Bokor László nem beszél a Babitsot anyagi eszközökkel be-
folyásoló Fenyő Miksáról. így ízes Mihály alaptalanul hivat-
kozik rá.3 

Mindezért önmagában — némi cinizmussal élve — talán 
szólni se volna érdemes. Hiszen — az egyébként vagyontalan — 
Fenyő Miksa úgyis „Mammon ördögi ügynöke" fog maradni 
mindaddig, amíg a magyar irodalomtörténeti gondolkodásban 
érvényesülhetnek elfogult, „vulgárszociológiai" megközelí-

2 Bokor László megjegyzése az interjúhoz: Kritika, 1973/11. 9. 
3 ízes interpretációja, i. m. 670. 
Kiegészítésül megjegyezzük: Babits Fenyő Miksának közeli barátja, 

legkisebb fiának keresztapja volt. Ha ízes Mihály figyelmesen olvassa az 
általa idézett Fenyő-visszaemlékezés Babitsra vonatkozó részeit, nem 
írhatta volna le a Babitsot 1919-ben a rendőri felügyelet alól mente-
síttetni igyekvő Fenyőről azt, amit fentebb idéztünk. Fenyő pedig a 
szerző által idézett helyen nem „dicsekszik", hanem idéz Babits érdeké-
ben Vas József kultuszminiszterhez írott leveléből. Az pedig, hogy 
Babitsot Fenyő óvta volna a Proletárdalt író József Attilától, ez az 
előbbi tévedésekből eredő fikció. 
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tések. Ám ízes Mihály közleménye második részében már nem 
- részben vélt - életrajzi adalékokkal kíséreli meg igazolni 
Babits József Attila iránti rokonszenvét, hanem avval, hogy a 
Babits-költeményekben keresi József Attila hatását - sajnos 
nem ügyelve a filológiai tényezőkre. 

* 

„Híg madarak szárnya hull szememre: / hull a híg, lágy, 
loncsos, langyos korom." — idézi ízes Mihály Babits Füst és 
korom közül című verséből, s rögvest kész az ítélettel: „Egy-
értelmű a parafrázis" József Attila A város peremén című 
versének kezdő strófájából. (673.) Az, hogy az egyébként 
datálatlan verset Babits 1930. április 20-án közreadta a Pesti 
Naplóban, József Attila pedig A város peremént — Stoll Béla 
datálása szerint — 1933 tavaszán írta,4 a dolgozat szerzőjét 
nem ingatta meg a Babitsra gyakorolt József Attila-hatás hité-
ben. — Ha ízes Mihály József Attila versekben keresett volna 
- és nemcsak e mű kapcsán — Babits-hatást, közelebb került 
volna az irodalomtörténeti valósághoz. Hiszen — például — az 
általa választott Babits-vers a Versenyt az esztendőkkel kötet-
ben jelent meg, amelyet az 1933 május 25-i könyvnapra hirde-
tett a Nyugat. És mivel a verseskönyvről recenziót (méghozzá 
kettőt, Illyés Gyula és Fenyő László tollából) a június 16-i 
számban közölt a folyóirat, így Babits kötete május körül 
hagyhatta el a nyomdát. Babits pedig e könyvét — dedikálva — 
megküldi József Attilának.5 így a tavasszal í r o t t á város pere-
ménbe — ha a kötet megjelenése után keletkezett —, éppen át-

4 A Babits-versek datálását, megjelenési helyét és idejét illetően a 
Belia György sajtó alá rendezte Babits Mihály Összegyűjtött versei (Bp. 
1977.) kötetet, a József Attila-versek datálásában pedig a Stoll Béla 
gondozta József Attila minden verse és versfordítása című kötetet (Bp. 
1980.) követjük. Ezek még nem állhattak ugyan ízes Mihály rendelke-
zésére, de a versek datálása korábbi forrásokból is megállapíthatók. 

s Bäsch Lóránt: i. m. 422. 
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szűrődhetett valami Babits verséből.6 - Tekintettel az idő-rend 
József Attila-hatást kizáró voltára, ízes Mihály másik „motívum -
és gondolategyeztetésétől" — e vers kapcsán — eltekintünk. 

József Attila következő Babitsra gyakorolt állítólagos 
hatása a Tizenhárom párvers két zárósorában jelentkezne: „aki 
nem szeret, annak jó lesz igy is, / és aki szeret, annak jó lesz így 
i s . . . " ízes Mihály e sorok és József Attila Két hexametere 
között lát összefüggést. „Mért legyek én tisztességes? Kiteríte-
nek úgyis! / Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis!" 
(674.) Nem mennék bele a különbségek taglalásába. Annyi bi-
zonyos, hogy József Attila 'úgyis' szóhasználata 'mindenkép-
pen'jelentésű, Babits 'így is' szava pedig azt jelenti, hogy 'ilyen 
versként'. A haláltudat okozta hangulat, rezignáció, meg a 
„mindegy-mindegy" keserű alternatívája mindazonáltal éppen 
megengedné a halovány rokonítást. S az időrend sem mond 
ellent. (József Attila versét 1936-ban hozza a Szép Szó, 
Babits a magáét 1937-ben úja.) Mindenesetre, ha ízes Mihály 
többi példája legalább ennyire „meggyőző" lenne, úgy ennek 
is valamit növekedne halványabbnál is halványabb , hitele". 
Sajnos azonban éppen az ellenkezője következik be. 

A szerző Babits Hajnali szürkületé bői idéz hat sort. Fejtege-
tése (674—675.) „első tételében" idézi hozzá „a Külvárosi éj 
vonatfüttyét, homályban motozó nedvességét és József Attila 
Eszméletének vasútszomszédságát." — vagyis a vers utolsó 
szakaszát. Mindebből „közös" a vonatfütty; csak az egyik az 
éjben, a másik a hajnali szürkületben hangzik fel; meg az, hogy 
volt, mikor József Attila vasútnál lakott, és Babits Attila utcai 
lakásától éppen nem esett messze a Déli -pályaudvar. 

A dolgozat filológiai pontatlanságára vall, hogy a Vasárnapi 
csendes eső (1940 nyara) idézett strófájához a szerző azt se írja 

'Szántó Judit Bäsch Lóránt idézte emlékezése, (i. m. uott.) „hogy 
Babits új verseskötetét a megjelenésekor, novemberben küldte el" 
József Attilának, a megjelenés és nyilván a megküldés hónapját illetően 
is téves. 
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oda, hogy mely versből citál (az általa használt „második 
tétel" a Hajnali szürkületi^ látszana visszautalni), amit pedig 
József Attila Ritkás erdő alatt című verséből idéz, annak egyik 
itt érintett Babits-vershez sincs köze; hacsak az nem a roko-
nítás „alapja", hogy mindkét versben szerepel a liordó', amint 
az se kétséges, hogy József Attila Fa/ujában és a Vasárnapi 
csendes esőben is versalkotó elem a csend. Mindez a „roko-
nítás" azonban csakúgy légből kapott , mint az a feltételezés, 
(676.), hogy a Babitsot megkövető egyik József Attila-vers, a 
Magad emésztő 24-27 . sorára, illetőleg ezek vázlat-
variánsára(í) - József Attila magát a verset sem adta ki soha! 
- lenne „halálon túlmutató válasz" a Furcsa elmenni Délre 
kezdetű — József Attila életében, nevezetesen 1934-ben írott, 
(egyébként Csinszkát meggyászoló) — Babits-költemény. 

* 

Külön kell foglalkoznunk ízes Mihály egy „truvájával". 
Igaz, nem is fogalmazza meg, „csak" írása elé teszi mottóul a 
címben is idézett „lobogjon az égig szellem és szerelem" hét 
sornyi szövegkörnyezetét, Babits Mint különös hírmondó. .. 
című költeményéből. Ám a dolgozat alcíméből és felfogásából 
egyaránt kitűnik, hogy ez is „József Attila-parafrázis" volna 
Babits Mihály költészetében. 

Parafrázisnak éppen parafrázis. Csak nem József Attilától, 
hanem Babitstól származik. Lévén a Mint különös hír-
mondó . .. Babitsnak 1930 szeptemberében-októberében írott 
verse. S az Ízes Mihály idézte sorok majd József Attila 1937 
február-márciusában írott Ars poeticájának utolsó versszaká-
ban fognak visszacsengeni. Mindezt megláthatta volna a szerző, 
ha törődik a versek megírásának idejével, és megtámogathatta 
volna Zelk Zoltán — maga idézte — tanúságtételével: „József 
Attila (. . .), mikor egyszer megkérdezték tőle, szerinte melyik 
a legnagyobb magyar vers, azt felelte: Babits Mihály Mint 
különös hírmondó . . . című verse." (671.) És ezt a Babitstól 
József Attilára irányuló hatást magyarázza Devecseri Gábor 
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— Bäsch Lóránt idézte, és a Zelkével összecsengő - emlékezése 
is. „Devecseri Gábor Budapest tündérváros c. könyvében el-
mondja, hogy amikor egyesek egy Szép Szó szerkesztői össze-
jövetel után a Vigadó kávéházban Babitsot kezdték szapulni, 
József Attila »magasztalóan« beszélt róla, hogy megvédje az 
avatatlanokkal szemben. E könyvből tudjuk meg azt is, hogy 
József Attila a »Mint különös hírmondó . . ,<<-t tartotta a 
»legszebb magyar versnek«. (44.)"7 

Babits és József Attila soraiban egyébként a funkcionális 
párhuzam igen szembeötlő. Babits hegyi hírnöke tudta 

balga az emberi faj, nem nyughat, elrontja a jót is, 
századokon át épít, s egy gyermeki civakodásért 
újra ledönt mindent; sürgó'sebb néki keserves 

jussa a bandáknak, mint hogy kiviruljon a föld és 
a konok isteneket vakítva lobogjon az égig 
szellem és szerelem. . . 

Az általam kiemelt sorok tanúsága szerint tehát az ember, a 
gyermeki akarnok civódik inkább, „mint hogy .. . lobogjon az 
égig szellem és szerelem." József Attila versében pedig: 

Én mondom: Még nem nagy az ember. 
De képzeli, hát szertelen. 
Kísérje két szülője szemmel: 
a szellem és a szerelem!8 

* 

Babits Mihály — nemcsak Illyés Gyula és megannyi más 
tanítványa tanúsága szerint, hanem bírálataiból, tanulmányai-
ból, néhol talán verseiből érezhetően is, nyitott volt ifjú pálya-
társai hatásának befogadására. Elvben tehát nem volna kizár-
ható az ízes Mihály kereste párhuzam. A József Attila parafrá-
zisok meglétének igazolása Babits Mihály költészetében azon-
ban, a szerző dolgozatában nem sikerült. 
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®E párhuzamról írtam az ItK 1974/1. számában, Kardos Pál Babits-
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