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A GÓLYAKALIFA* 

BABITS. BERGSON. FREUD 

Midőn Babits Mihály egy hallatlanul érzékeny olvasó mód-
jára bekalandozta a világirodalmat, s e szabálytalan útja végső 
eredményeképpen papirra vetette Az európai irodalom törté-
netéi, annak újabb szakaszát folytonos küzdelemnek ábrázol-
ta. E harc voltaképp az újítás vágya és a hagyományok között 
folyik. Egyik legfontosabb terepe az a küzdelem, mely a natu-
ralizmus unt béklyóitól igyekszik megszabadítani a kifejezést 
és az emberábrázolást. Ilyen szemmel figyeli és jeleníti meg 
például Oscar Wilde művészetét, s ez témánk szempontjából 
azért érdemel különös figyelmet, mert letagadhatatlan, hogy a 
tükörképével önmagát is megsemmisítő Dorian Grey példáza-
tát nem ok nélkül vetette fel a kritika, mint A gólyakalifa 
Tábory Elemérének előképét. 

Mint Babits és Kosztolányi levelezéséből tudjuk, utóbbi 
1906-ban a következőket írta barátjának: „Megvettem Dorian 
Greyt Oscar Wildetól. Ha kell, ezt is küldöm . . ." Nincs kizár-
va tehát, hogy Babits pályakezdésének éveiben Kosztolányi 
közvetítésével jutott a könyvhöz. 

Hogy az életben jó és rossz vívja nem szűnő harcát, réges-
régi fölismerése az irodalomnak. Hogy egy emberben végzete-
sen összefonódhatik a két én, a kárhozatra kiszemelt és az 
üdvösséget váró, az sem nevezhető megdöbbentő újdonságnak. 
De hogy a kettő élete ily szorosan összefonódjék, ennek meg-

*Ez, és a következő tanulmány elhangzott a Magyar Irodalomtörté-
neti Társaság pécsi vándorgyűlésén. 
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jelenítésére már inkább az 1860-as évek utáni irodalomban ta-
lálunk érzékletes példákat. „Az életem olyan volt, mint egy 
álom — így jellemzi önmagát Tábory Eleméi A gólyakalifa 
indításában - , és az álmaim, olyanok, mint az élet." Ő tehát 
már mindenestől annak a korszaknak gyermeke, amelyet 
Arany János némi rosszallással és a rá jellemző csendes iróniá-
val „lunátikus világ"-nak nevezett, s amely sokféle világiro-
dalmi hatástól ösztönözve elsősorban a „vergődő lélek" (Chol-
noky László Tamás című regényének alcímét kölcsönözve) tör-
ténetét igyekezett minél pontosabban leírni és ábrázolni. 

A kor magyar regényének is egyik központi, mondhatjuk: 
meghatározó motívuma az emberi személyiség szétesésének 
szorongató élménye. Harmincéves férfiakat jelenítenek meg e 
korszak epikai alkotásai, immár „galambőszen" (Kender Pál 
mondja A porban egyik nagy, önkitárulkozó beszélgetése so-
rán: „Már őszülök, mint szegény, szerencsétlen Lajos király, 
pedig csak harmincéves vagyok."), tettre, változtatásra képtele-
nül, összeomló vágyak és remények között, olyan élethelyzet-
ben, amelyen nem képesek változtatni. 

De A gólyakalifa közvetlen előzményei között aligha csak a 
lélek jelenségei iránt mind intenzívebben érdeklődő, s azt mind 
több fénytörésben ábrázoló regényirodalmat sejthetjük, s nem 
is csupán azt a jellegzetes magyar akarattalanságot, élhetetlen-
séget, mely annyi regényhős sorsát nyomorította meg s tette 
tragikussá. Abban a tényben, hogy Tábory Elemér mindennap-
jai során mindinkább összefonódik két énje, az álomi és a való-
ságos, ott sejthetjük Bergsonnak azt a fölismerését is, hogy a 
testi és lelki jelenségek a valóságnak nem kétféle megnyilvánu-
lási formái (Matière et Mémoire, 1896), hiszen emlékeink — 
mint a francia filozófus fejtegeti — nem ágybéli lenyomatok, 
hanem élménytartalmak, s az agy - működése során — mindig 
azokat az emlékeket tudatosítja, amelyekre erősen összponto-
sítjuk figyelmünket, amelyek egy feladat megoldása során kü-
lönleges jelentőséget nyernek számunkra. 
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Ezeknek az élménytartalmaknak, emlékeknek szimultán 
egybejátszatására épül A gólyakalifa. Tábory Elemér mindvégig 
olyan életállapotot akar kiküzdeni a maga számára, amelyben 
azonos lehet önmagával. „Itt ültem én, messze, egyedül — 
mondja egy helyütt - , s azt sem tudtam már, Tábory Elemér 
vagyok-e igazán." Az egyes szám első és harmadik személyű 
kifejezésmód ezért olvad egybe, ezért felejti el a regény hőse 
önnön nevét, ezért hagyják cserben a szavak. S e meghasadt 
személyiségű hős joggal jegyzi föl: „Az ellenség, akit magunk-
ban hordunk, igazán győzhetetlen." Hogy ezt a felismerését a 
pszichológia, pontosabban: Freud nyelvezete szerint fordítsuk 
le: az én, „Ich", szüntelen küzdelmet folytat az „Es"-szel, az-
zal az ősvalamivel, amely a lefojtott tudatalatti mozgásáról hoz 
időnként híreket, átalakítva személyiségünket, olyan jegyeket 
plántálva abba, amelyeket szemérmesen vagy kétségbe esve rej-
tegetünk a külvilág elől. Ez az „Es" legyőzhetetlen, mert ha 
saját eszközeivel akarjuk megsemmisíteni - mint végső elkese-
redésében Tábory Elemér próbálkozik vele - , akaratlanul is 
ennek színvonalára süllyedünk le. Rosszabbik énünkkel csak 
egy jobbat, igazabbat lehetne szembeszegezni, ha nem így te-
szünk, tragikus sors vár reánk, mint Tábory Elemérre, midőn, 
„halva találták őt szobájában, a homlokán lőtt sebbel, és sem-
miféle fegyver nem volt körülötte". Ez a fegyvertelen állapot is 
jelzi, a századvég és a század első évtizedeinek hasadt lelkű 
hősei nem voltak fölvértezve a tudatalatti támadásai ellen: a 
romlásnak, cselekvésképtelenségnek kiszolgáltatva kellett elfo-
gadniok végzetüket. 

Amit Freud „Es"-nek nevez, az A gólyakai ifábm a bűnös 
állapot, amely ellen oly kétségbeesve küzdenek Dosztojevszkij 
hősei. Tábory Elemér azonban nem készült föl erre a harcra. Ó 
- amint az a Freudot követő pszichológiai regényekben szinte 
természetes —, egész életében megőrzi a gyermekállapotot. A 
művészet, az alkotás és a gyermekség kapcsolata ekkor lett a 
regényforma egyik meghatározója. Babits Mihály azonban a 
regény kompozíciójával, azzal, hogy egyszerre és együtt mutat-
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ta be a bűnt és a bűntelenséget, Tábory Elemér két énjének 
folytonos váltogatásával, anticipálta a modern lélektannak azt 
az antropológiai szemléletmódját is, mely nemcsak általánosan 
vett, ősi magatartásformákat ábrázolt, hanem ezek ellentétpár-
jait is, mégpedig szüntelen, kérlelhetetlen harcban egymással. 
Ha Hamletben a harmincas évek jungiánus poétikája a fiúi tisz-
telet és a bestiális önzés kettősségét látta inkarnálódni, ugyan-
ez a kettősség mutatkozik meg jóval korábban e felismerés 
megfogalmazásánál Tábory Elemér alakjában is, aki együtt és 
egyszerre volt „Sonntagskind" és szurtos kisinas, egy tekinté-
lyes polgárcsalád nagy reményű sarja és fokról fokra elzüllő 
külvárosi lump. 

Babits Mihály klasszikus tökéletességgel ragadta meg a „lel-
ki hasadás" állapotát: Tábory Elemér álmában egész más életet 
él, mint ébren, a két létforma azonban fokról fokra egymásba 
olvad. Előbb csak homályos sejtelemként, ahogy a főhős fogal-
mazza meg a regény egy helyén: 
„F.gy kicsit önkéntelen mindig féltem az ébredéstől. Olykor, havaiami 
nagyon csúnyát vagy rosszat láttam, úgy tűnt föl egy pillanatra, hogy 
most, most fogok fölébredni abból a szép álomból. Az is sokszor tör-
tént, hogy egy hangulatot, helyzetet hirtelen ismerősnek éreztem, mint-
ha álmomba vagy valami születés előtti életben már átéltem volna." 

Tábory elemér magányos töprengései során igyekszik tisz-
tába jönni önmagával. Voltaképp tehát egy olyan érzésvilágot 
fejez ki, amely hol rejtve, hol a felszínen meghatározó eleme 
volt Babits lírájának is. A korai versek közé tartozó Vasárnap 
befejezését idézzük: 

Remetelakban óra nincsen, 
s boldog a lak, hol nincsen óra 
s nincs idegen kéz a kilincsen 
s nincs idegen látogatója. 
Odakünn fáj a toronyóra, 
fájnak, bár zárva most, a boltok; 
ki egyedül van. az ma boldog. 
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Eredj haza, hol nincsen óra, 
hol fájó fejed megpihenhet, 
s ütemes csönd lesz ringatója: 
remete vére van tebenned, 
vasárnapok bús álmodója. 

De álom s való egybejátszatásának forrását aligha csak a 
lírikus Babits szemlélődésre is hangolt egyéniségében kell ke-
resnünk. Az Álomfejtésben Freud részletesen fejtegeti ugyan-
azt a kérdéskört, melyet Tábory Elemér úgy fogalmazott meg, 
hogy egy hangulatot vagy helyzetet váratlanul ismerősnek ér-
zett. 

„. . . ha fürkészünk a képzetekben - írta 1 reud 1928-ban Életem és 
a pszichoanalízis című művében, tömören összefoglalva az Álomfejtés 
legfontosabb fölismeréseit - , melyeket az álom elemzése közben meg-
ismertünk, találunk köztük egyet, mely élesen elválik a többitől, ame-
lyeket az alvó megért és jól ismer. Az utóbbi gondolatok az ébren töl-
tött lét maradékai, napi maradékok, az elszigetelt gondolatban viszont 
fel lehet ismerni egy gyakran meghökkentő vágyat, amely az alvó éber 
életétől idegen, s amelyet ezért csodálkozó vagy méltatlankodó tagadás-
sal fogad." 

Hogy Babits számára nem volt közömbös Freud tanítása, 
azt egyéb adalékok mellett jól jelzi A gólyakalifa két tipikus 
álomleírása is. Az egyikben Tábory Elemér - ébren - így per-
geti vissza álomképeit: „Aztán . . . Mintha sokszor láttam volna 
anyámat alsónadrágban, egy ingben, vagy egész meztelenül is, 
és borzasztó kínos, gyötrő volna erre gondolni. Igen . . . hiszen 
nem szeretett, vert is kisgyermek koromban, és sokszor azt is 
mondta: — Miért nem pusztítottalak el? " A másik az „apa-
komplexus" megjelenítése: „És ebben a pillanatban jutott 
eszembe, hogy voltaképp az álmomban . . . nekem . . . apám 
nem volt. Mint valami nagy szégyen és mocsok öntött el ez az 
emlék, éreztem a megvetés és a restelkedés súlyát. Persze, per-
sze, mennyit szenvedtem ezen i s . . . hogy bántottak érte . . . 
ez borzasztó . . . Jobb nem is gondolni rá." Amikor Tábory 
Elemér a gyermekorvostól olyan művet kér, amelyben az álom-
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képekről találhatna felvilágosítást, az így válaszol: „Van most 
erről egy divatos könyv, egy bécsi orvos írta . . . " 

A kutatás régóta felhívta a figyelmet Babits kivételes filozó-
fiai műveltségére, s Rába György vizsgálódásai nyomán egyre 
világosabban láthatjuk ilynemű gondolkodásának fejlődését, 
alakulását. Arról talán kevesebb szó esik egyelőre, hogy Babits 
Mihály kivételes költői érzékenységgel előre vetített olyan fel-
ismeréseket is, amelyeket a filozófia később fogalmazott meg a 
maga számára evidenciaként. Hadd hívjuk fel a figyelmet 
egyetlen ilyenre. A gólyakalifában többször elválik egymástól, 
majd össze is fonódik éberlét és álomlét. A „nappali" Tábory 
Elemérről akár azt is mondhatnánk: példamutatóan tiszta 
egyéniség. Az álmodó telve van szenvedéllyel, nyugtalansággal, 
bizonytalansággal. A kétfajta létnek, nappalnak és éjszakának, 
illetve emberi megnyilvánulásainak érzékletes kifejtését talál-
juk Karl Jaspers 1932-ben kiadott Filozófiáéinak harmadik kö-
tetében, A nappal és az éjszaka ellentétét fejtegető részben. Az 
itt idézett részlet mint egyéni tragédiába hajló létét és életvál-
tozásait kormányzó eszme valósult meg a majd húsz évvel ko-
rábbi regényben, Tábory Elemér sorsában. 

„Létünk az emberi valóságban két hatalommal való viszonyként jele-
nik meg - írja Jaspers - . Egzisztenciális megnyilvánulásaikat így hívjuk: 
a Nappal Normája és az Éjszaka Szenvedélye. 

A Nappal Normája rendezi el emberi valóságunkat, világosságot, 
következetességet, hűséget kíván; az Észnek és az Eszmének, az Egynek 
és önmagunknak vet alá; parancsolja, hogy megvalósítsunk a világban, 
építsünk az idó'ben és egy végtelen hosszúságú úton bevégezzük az em-
beri valóságot. Az Éjszaka Szenvedélye minden renden és parancson 
áthatol. A Semmi idó'tlen szakadékába veti magát, s ez mindent örvé-
nyébe ragad. Minden idó'ben való tevékenység történelmi megnyilvánu-
lás lévén az Éjszaka Szenvedélye számára fölületes öncsalás. Az ó' szá-
mára a világosság semmi lényegeset meg sem közelíthet. Az egyetlen 
hitelesnek az örök Homályt és bizonytalanságot érzi. 

Kifürkészhetetlen vágyainak engedve, melyek révén sosem keres ön-
igazolást, az Éjszaka Szenvedélye hitetlen lesz és hűtlen a nappalhoz. 
Nála sem kötelességek, sem célok nem számítanak; az Éjszaka Szenve-
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délye voltaképp beleszédülés a vágyba, hogy elpusztítsa magát a világ-
ban, hogy minden világ megsemmisítésének mélységében kiteljesül-
hessen." 

Tábory Elemér sorsában voltaképp a Nappal és аz Éjszaka 
Szenvedélye csap össze, mivel azonban Babits az élő és mozgó 
valóságot ábrázolta, nála a két princípium nem válik el élesen 
egymástól, hanem egymásba folyik, előbb halványan, bizony-
talanul érintve össze határaikat, majd mind szorosabban indáz-
va egymásra, míg végül kontúrjaikat elveszítve egymásba olvad-
nak, s ebben a pillanatban a regény kompozíciója is meglódul: 
az író megelégszik jelzésekkel, óriási időket szökell át, mintegy 
éreztetve, hősének tragédiája beteljesedett. 

Ha mint lélektani képlet megoldását is tekintjük Babits 
Mihály regényét, nyilván fel kell figyelnünk annak egy másik -
alapvetően erkölcsi-antropológiai - aspektusára is, arra, hogy 
Tábory Elemér két énje és két élete voltaképp a bűn és bűnte-
lenség állapotának megjelenítése. Cél és céltalanság, rend és 
rendetlenség, hűség és hűtlenség, erkölcsi összefogottság és 
erkölcstelenség inkarnálódik a főhős két énjében, s az a tény, 
hogy ezek az ellentétpárok mindinkább szintetizálódnak sorsá-
ban, azt is jelzi, hogy az ember életében ezek sosem választha-
tók el egymástól: együtt kell élnünk rosszabbik énünkkel, oly-
kor meg kell alkudnunk vele, s ha harcolunk is rossz tulajdon-
ságainkkal és esendőségeinkkel, ezeket egyértelműen megha-
ladni nem tudhatjuk. Minél biztosabban, áthatóbban ismetjük 
meg önnön létünket, annál világosabb lesz bennünk e felisme-
rés. Tábory Elemér makacsul igyekszik tisztába jönni magával, 
s közben sorsában azt igazolja az író - nyilván Bergson nyo-
mán —, hogy a szimbólumok alatt tovasikló lelki történések 
igazi anyaga maga az idő. A létezés ugyanis — és ez ugyancsak 
Bergson felismerése - nem elkülönült állapotokból tevődik 
össze, hanem „lepergő folytonosság", melyben egymásba foly-
nak a tudat különféle állapotai, amelyeket oly mesterien jele-
nít meg A gólyakalifa. 
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Tábory Elemér másik énje, mint már jeleztük, a bűn inkar-
nálódása. Az ellene való harc őrli föl egyéniségét; sorsában az 
író megmutatja ugyan, hogy küzdeni kell gyengeségeink ellen, 
akkor is, ha azok szorításában vergődünk, de azt is sejteti, 
hogy e folytonos harcra fel kell készülnünk. Tábory Elemér 
nem volt fölvértezve erre az ütközetre. A századvég álmodozó 
gyermeke ő, s lelkében akkor is kiszolgáltatott gyermek marad, 
amikor megmaradásáért vivja harcát. Halasi Andor, a regény 
egyik első kritikusa jó érzékkel figyelt fel rá, hogy A gólya-
kalifa a gyermekség regénye is. Annak a gyermekségnek, amely 
a lélektani indítékú regénynek oly fontos, mondhatni meghatá-
rozó közege volt, s amely különféle hajszálcsöveken keresztül 
megtermékenyítette a kor hazai irodalmát is Kosztolányi vers-
ciklusától A szegény kisgyermek panaszaitól Karinthy Frigyes 
Tanár úr, kéremèn át egészen a Légy jó mindhalálig című 
Móricz-regényig. 

Ezek a gyermekhősök valamennyien elveszítettek valamit, a 
békesség paradicsomi állapotát, mind törekszenek egy ponto-
san meg nem fogalmazott s körül nem határolt idilli állapot 
elérésére. Az elveszített gyermekkor Tábory Elemér számára 
sem jelenti azt, hogy ne érezné magában annak vágyott közel-
ségét, csalogató, kiegyensúlyozott nyugalmát. Babits Mihály 
megértő együttérzéssel, mondhatni részvéttel — ez is az euró-
pai irodalom kulcsszava lesz hamarosan — ábrázolja a fiú majd 
az ifjú szenvedéseit, azt a folyamatot, ahogy szakítani vágyik 
bűnösebbik énjével. Az írót pályája kezdetétől foglalkoztatta a 
bűnnek való kiszolgáltatottság gondolata. Tábory Elemér — 
akinek sok vonása idézi az ifjú Babitsét — ugyanazzal az előre 
elrendeléssel viaskodik, amelyet a költő-Babits szívszorító erő-
vel és hitellel ábrázolt Az elbocsátott vadban: 

Nem hiszek az Elrendelésben, 
mert van szivemben akarat, 
s tán ha kezem máskép legyintem, 
a világ másfelé halad. 
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Mégis érzem, valaki néz rám, 
visz, őriz ezer baj között, 
de nem hagy nyugton, bajt idéz rám, 
mihelyt gőgömben renyhülök. 

Azóta bolygok a viharban 
vadmódra - de az ő jele, 
erejének bélyege rajtam 
hogy ne nyughassam nélküle 
s mint szélcibált bogáncs amelyen 
a szivárvány lába pihen, 
illattal tellik: úgy betelljen 
sóvárgással bogáncs-szivem. 

A regénybeli Tábory Elemér is kétségbeesett sóvárgással 
szeretné visszaszerezni lelke megbomlott harmóniáját. Ám 
döbbenteni eszmél rá, hogy lelkében egy brutális ösztönlény 
lakozik, s a „cenzor", mely ennek működését szabályozná, az 
ő esetében rosszul funkcionál. 

A gólyakalifa beleillik abba a regényfolyamba, amely a ma-
gányos személyiség kiszolgáltatottságát ábrázolja. Tábory Ele-
mérhez hasonló hősök sora tévelyeg az élet kiismerhetetlen pá-
lyáin, ki olyan úton, amelyiken sosem érheti el s nem ismerheti 
meg a kastély titkát, ki bűn és bűnhődés végletei között keresi 
lelke megnyugvását. Tábory Elemér két vonásában különbözik 
tőlük. Az egyik: lelke meghasadása kóros állapot következmé-
nye; a másik: teljesen tisztában van állapotának súlyos voltával, 
s tiszta pillanataiban harcolni próbál esendőbb énje ellen. Szí-
vében, tudatában érintetlenül őriz egy ideális állapotot, s en-
nek elérésére, megvalósítására törekszik makacs nyugtalanság-
gal, reménytelenül, hiszen tudathasadása egyre súlyosabb. De 
ahogy például apjára, a megállapodott, komoly magyar úrra 
emlékezik, aki „mindig úgy tűnt fel előtte, mint egy ideál", 
jelzi gondolkodásmódjának legbensőbb körét és irányulását. 
Egy szabadelvű társadalmi réteg jelenik meg mint ideálkép és 
magatartásminta, de túl a delelőn, olyan helyzetben, amikor e 
réteg életformáját kikezdte már a gyorsan hódító kapitalizmus. 
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A Kártyavár Kerboltját majd úgy látjuk viszont, amint életét és 
hajdan kikezdhetetlen fölényét „kikezdik a romlás csírái". 

Tábory Elemérnek mégis az okozza a legnagyobb szenve-
dést, hogy másik énje kiszakítja ebből a védett, nyugalmasnak 
látszó, idilli vonásokat is hordozó életformából. Babits különös 
beleérzéssel ábrázolja szenvedését, fájdalmát. Halasi Andor 
Élő irodalom 1905-1909 című írásában így értelmezi e jelen-
séget, némiképp egybehangzó módon azzal a magyarázattal, 
melyet Karinthy Frigyes adott A szegény kisgyermek pana-
szaitól : 
„Gyermekkorunkban az élet tele van ilyen váratlan homlokon koppin-
tásokkal s ezekhez a kötetlen gyermekfantázia mindig hozzágondol va-
lami újat. Ez az, ami derító'bb, mélyebb, egyben rejtelmesebb világossá-
got ad a dolgoknak, mint a nap világossága. A polgári, külső' élettel 
szemben ez az alulról, tengereken keresztül világító fantáziaforrás maga 
a tengermélység, a világos kimagyarázhatatlanság, a határozott zavar: 
az élet." 

A Tábory Elemérhez hasonló regényhősök, akik felserdülve 
is őrzik szívükben a gyermekség princípiumait, s akik kivetet-
ten, idegenül ődöngtek az élet ellenséges útjain, mind nagyobb 
számban népesítették be a kor irodalmát. Lelkük rejtett zugai-
ban érintetlenül őrzik még a gyermekkor harmóniáját, a kérlel-
hetetlen valóság azonban ráébreszti őket kiszolgáltatott élet-
helyzetükre, s ez ellen nem tudnak védekezni, mert nem ké-
szültek föl és nem is készítették fel őket az életharcra. Tábory 
Elemér lelke telve van sejtelmekkel, megválaszolatlan és megvá-
laszolhatatlan kérdésekkel, szeretne valahová tartozni, kötődni 
vágyik valami biztonságos közegbe, melyet azonban végérvé-
nyesen elveszített. Napról napra erősödik szorongása és a tra-
gédiára nyitott várakozása. A 19. században megerősödött 
szenvedésérzés és halálkultusz freudi elemekkel átszőtt kórese-
te ő, aki mesterségesen fokozná föl életérzését, ám a teljesség 
kiküzdése helyett fokozatosan hatalmasodik el rajta beteg-
sége, s ezzel együtt az üresség, hiábavalóság érzése. (E problé-
makör izgalmas kifejtését találjuk Németh G. Béla: A szenve-
dés verse című tanulmányában.) 
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Már a regény első kritikusai fölfigyeltek a leírások életszerű-
ségére. Legszebb, legérzékletesebb alighanem a majális rajza. 
Ehhez hasonlóan sugárzó, a teljesség igézetét keltő kép villan 
föl Kosztolányi Aranysárkányának, bevezetésében is, s az ünne-
pi fényeket ott is baljós előjelek felhőzik el, előlegezve a későb-
bi és megállíthatatlan tragédiát. Látszólag a béke, a megállapo-
dott érzések pillanatát rögzíti mindkét rajz, valójában azonban 
érezni, hogy ez az érzésvilág túljutott a delelőn s a mögöttes 
életformát is kikezdte az új korszak individuális életérzése. 

Az elmúlás halk, mind fenyegetőbb sugallatát két motívum 
szövi át A gólyakalifában: a csönd és a halál. Ugyanaz a két 
motívum, mely a lírikus Babitsot is foglalkoztatta ezekben az 
években. Ahogy 1908-ból való versében, Az őszi tücsökhöz írt-
ban olvassuk: 

Bokrod alatt, ah, kétségbeesetten 
érzed a csöndet és az éjszakát 
s szegény vak lélek, sírsz az éjen át. 

Tábory Elemér „vak lélekkel" keresi a megnyugvás csönd-
jét, melyet meghasadt tudattal csak a halálban találhat meg, 
mintegy annak bizonyságául, hogy az új életideálok felé haladó 
kor eltiporja a gyöngéket és az alkalmazkodni nem tudókat. 

RÓNAY LÁSZLÓ 

A LËNYEGKERESÉS VERSE 

BABITS: ZÖLD, PIROS, SÁRGA. BARNA 

Életrajziság, impresszionizmus 

Babits legtöbb versének sokszoros rétegezettsége, a gondo-
lati, képi, hangnemi hatóelemek kölcsönös feszültsége miatt 
gyakran megesik, hogy nem hihetünk a szembeötlő sajátságok-
nak, az újraolvasások során át kell minősítenünk őket. Érvé-
nyes ez kései, 30-as évekbeli lírájára is. mely pedig a Babits-iro-
dalom többé-kevésbé egyöntetű véleménye szerint a növekvő 




