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A két világháború között Krúdy Gyula – a soron következő éra terminusaival 
élve – támogatott szerzőből megtűrt szerzővé vált. Bár 1925-ben, írói jubileumán 
még elindulhatott szövegeinek gyűjteményes kiadása, utolsó kötetét (Az élet álom) 
hat évvel később már csak egy Kosztolányi közbenjárására elnyert jutalom segítségé-
vel, magánkiadásban jelentethette meg, temetésén pedig az állam semmilyen szinten 
nem képviseltette magát. Felívelő kultuszának 1919-es „megroppanása” azért is ne-
vezhető szerencsétlennek, mert a Napraforgó a folyóiratos szövegközlést beharangozó 
sajátos műfaji konstellációnak (a „föld-regénynek”) köszönhetően könnyűszerrel 
belesimulhatott volna a húszas évek népnemzeti diskurzusaiba, megnyitván ezzel 
a szövegkorpusz útját esetleg olyan olvasók felé is, akik addig érzéketlennek bizo-
nyultak a Szindbád szerzőjének írásaival kapcsolatban. Bár a húszas évek második 
felére a Krúdyt támadó személyeskedő indulatok lecsillapodtak, a szerző recepciója 
végérvényesen kettévált (az esztétikailag dicsőítőek, illetve az etikailag elmaraszta-
lóak táborára). Miközben a Pistoli-szövegcsoport sem gyarapodott tovább, így mai 
szemmel – noha minderre felesleges poétikai alapú érvek után kutatni – Pistoli és 
társai egy szinte példátlan átmenet szimbolikus és zárványszerű fi guráivá váltak.

SCHEIN GÁBOR

A szatíra, a megbocsátás és a humor 
kérdései Babits Jónás könyvében

A Jónás könyve nemcsak Babits életművének koronája, egyedülálló alkotása a mo-
dern magyar költészetnek is. Az utóbbi évtizedekben, amikor a Babits-olvasás már 
maradéktalanul maga mögött tudhatta Lukács György kritikájának következményeit,1 
a szakirodalom mindenekelőtt a költőnek tulajdonított politikai magatartásra, va-
lamint a prófétai szerep ironikus elsajátításának módjára és annak humanisztikus 
tartalmaira volt fi gyelmes. Közismert, hogy Babits rekanonizációjában az 1970-es–
80-as évek folyamán irányadó szerepet játszottak az Újhold egykori költői, Nemes 
Nagy Ágnes és Rába György. A folyóirat Lengyel Balázs által jegyzett beköszöntő 
írása, amely a lap körül csoportosulók irodalmi orientációjában Babits poétikai és 
morális törekvéseinek tulajdonított kulcsszerepet, leginkább az ő szemléletüket 
tükrözte. A Jónás könyve Nemes Nagy Ágnes számára is vitathatatlanul politikai je-
lentéseket hordozó költemény volt, „a világveszélyre felriasztó harsonahang”,2 antifa-
siszta kiállás, ugyanakkor a prófétai szerepminta átértelmezésében Babits önarcképét 
is viszont vélte látni: „A szökött próféta mögött ott az önarckép, a bibliai történet 
mögött az aktuális történelem”.3

Az értelmezésnek ez az iránya kulcshelyzetbe hozza Babitsnak azt a nyilatkozatát, 
melyet Ascher Oszkár 1939. március 1-jei látogatására emlékezve tett, amikor a szí-
nész elszavalta előtte a Jónás könyvét: „A próféta sorsa, a szellem sorsa a világ hatal-
maival szemben: lehet-e izgatóbb tárgy a mai költőnek?”4 A sokat idézett, mintegy 
az írói szándékkal azonosított nyilatkozat mindmáig hatékonyan befolyásolja a köl-
temény értelmezését. Emellett azonban Illyés Gyulától azt is tudjuk, hogy Babits 
a Jónás könyvét „betegágyában is, föl-fölszisszenve, elejétől végéig nevetve írta, őszinte 
szívvel nevetve és gúnyolódva mindenen, különösen azon a képtelen tökön.”5

Rába György, akinek mai Babits-értésünk alighanem a legtöbbet köszönheti, 
Ascher emlékezését így kommentálta: „A magasztos küldetésével vívódó próféta viszon-
tagságait időszerű történetnek szánta [t.i. Babits] – 1938-ban, Ausztria náci megszál-
lása után, amikor hangját elvesztve, némaságba falazva vezetett Beszélgető füze té nek 

1 Lukács György, mint jól ismert, Babits általa liberálisnak vélt történelemszemléletét vonta kritika alá 
a Jónás könyvének olvasásakor, kijelentvén, hogy e történelemszemlélet korlátai felelősek azért, amiért 
Babits a próféta alakjában csak a pusztulás jövendölésére képes, egy új világ szükségszerű eljövetelének 
felismerésére nem. Vö. Lukács György, Babits Mihály vallomásai, Új Hang 1940/6., 16–35.

2 Nemes Nagy Ágnes, A hegyi költő, Magvető, Budapest, 1984, 159.
3 Uo., 160.
4 Babits Mihály, Most fedeztem fel a saját versemet = U., „Itt a halk és komoly beszéd ideje”. Interjúk, 

nyilatkozatok, vallomások, szerk. Téglás János, Pauz-Westermann, Celldömölk, 1997, 403.
5 Illyés Gyula, 1941. augusztus 4. = Babits Emlékkönyv, szerk. Illyés Gyula, Nyugat, Budapest, 1941, 188.
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tanúsága szerint Magyarország hasonló sorsától s hazája, egész Európa pusztulásá-
tól tartott.”6 Ugyanakkor már ő is megjegyezte, hogy a Jónás könyve értelmezéséhez 
akkor juthatunk közelebb, ha a bibliai szöveggel vetjük össze.7 Ezt a munkát azonban 
ő maga nem végezte el, csupán a bibliai forrás és Babits művének legfontosabbnak ítélt, 
az eseménymenetben jelentkező különbségére hívta fel a fi gyelmet, arra, hogy a nini-
veiek Babitsnál nem térnek meg és nem vezekelnek a próféta szavára.

Rába javaslatát évtizedekkel később Dávidházi Péter kezdte megvalósítani. „És 
sorsot vetének” című előadásában8 a bibliai forrás, pontosabban a Babits által használt 
revideálatlan Károli-fordítás és a költemény számos eltérésére felhívta a fi gyelmet. 
Elsősorban a kihagyásokra összpontosított, közülük is leginkább a tengerészek sors-
vetésének jelenetére, és több kihagyás jelentőségét feltárta a Babits-mű koncepciójá-
ban. A következőkben, amikor a bibliai szöveg újraírásaként fogom olvasni a Jónás 
könyvét, hozzá csatlakozom. A célom azonban nem korlátozódik arra, hogy további 
eltérésekre mutassak rá. Az újraírás problémájának középpontba állításakor egy 
a hagyományostól eltérő olvasati lehetőségre szeretnék javaslatot tenni. 

A kanonizált bibliai szövegek újraírhatóságának feltétele, hogy kiszakíthatóvá 
váljanak különleges tekintélyük teréből, vagyis hogy szekuláris irodalommá válhas-
sanak. Más szóval az újraírhatóság feltétele az, hogy a szövegek teológiai kontextusát 
és hagyománytörténeti összefüggéseik egy részét zárójelbe téve feltehetők legyenek 
az irodalmiságukra vonatkozó kérdések. Ezek sok egyéb mellett magukban foglalják 
a műfajiság és a konvenciók problémáit, a stílust, a szöveg tematikus szerveződését, 
a szerkezetét, az elbeszélői nézőpontok és a retorikai eljárások vizsgálatát, a költői hang, 
a dikció és a képzelet feltárását. A nehézséget a teológiai, a nyelvészeti és az irodalmi 
aspektusok gyakorlati szétválaszthatatlansága jelenti, mert miközben az irodalmi 
vizsgálat a Biblia olvasása esetében magától értetődően rászorul a teológiai és a heb-
raisztikai hagyományban őrzött tudásra, amelyeket átszőnek az értelmezést más vágá-
nyokra terelő diszkurzusok is, éppen e diszkurzusok jelenléte miatt, valamint azért, 
mert nagyon sok idő telt el azóta, hogy a bibliai szövegek nyelve alakulófélben lévő 
irodalmi nyelvként funkcionált, a bibliai szövegek irodalmi olvasása sem nélkülözheti 
az egyes irodalomelméleti irányzatok segítségét sem. 9 

Éppen a bibliai szövegek újraírhatóságának tapasztalata támasztja alá legnyil-
vánvalóbban, hogy a nyugati hagyomány funkcionálisan függetleníteni képes a Biblia 
tekintélyét a rávonatkozó olvasási szabályoktól. A szöveg szentként való tisztelete 
azt is jelenti, hogy az a mindenkori jelenben megértésre vár, és bár e megértés ilyen felté-
telek mellett megnyílik a hittapasztalatok előtt is, a szöveg irodalmias megalkotottsága 
miatt nem csupán megengedi, de – különösen a kortársi teológiai gyakorlatban – 
egyenesen szükségessé teszi az irodalmi szempontok bevonását a teológiai értelme-

6 Rába György,  Babits Mihály, Gondolat, Budapest,1983, 308. 
7 Uo.
8 Dávidházi Péter, „És sorsot vetének”. A kihagyás poétikája Babits Jónás könyvében = Nyugat népe. Tanul-

mányok a  Nyugatról és koráról, szerk. Angyalosi Gergely – E. Csorba Csilla – Kulcsár Szabó Ernő 
– Tverdota György, Petőfi  Irodalmi Múzeum, Budapest, 2009, 361–387.

9 Vö. Literary Guide to the Bible, szerk. Robert Alter – Frank Kermode, Harvard UP, Cambridge, 1998, 5.

zésbe. Másrészt mivel már a szöveg szentsége, isteni tekintélye is a hittapasztalatok 
területén fogant meggyőződés, nem lehet kizárva a Biblia olvasásából az sem, aki e 
meggyőződésben nem osztozik. Számára az értelmezés során a bibliai szöveg nem 
fog különbözni bármely egyéb ókori irodalmi szövegtől, vagy ha mégis, csupán azért, 
mert tudomása van arról, hogy e szöveg a Nyugati hagyományban minden más szö-
vegétől eltérő státuszú. 

A bibliai szövegek újraírásai természetesen önálló alkotások, de értelmezésük 
során megőrzik ráutaltságukat a forrásszövegekre. Jelentésük és értelmezésük lehető-
ségei az eltérésekben bontakoznak ki. Hogy mi a forrásszöveg, azt sok esetben nem 
is olyan könnyű megállapítani. Biztosak lehetünk abban, hogy Babits Károli Gáspár 
revideálatlan fordítását használta,10 és bizonyos pontokon feltételezhető, hogy aktív 
emlékezetében volt Batizi András Jónás prófétának históriája is. Károlira mégis csak 
megszorításokkal tekinthetünk az újraírás forrásszövegeként. Az abszolút forrás ter-
mészetesen a héber eredeti. 

A biblia Jónás könyvének olvasása felvet egy sor olyan kérdést, amelyekkel ehelyütt 
nem kívánok foglalkozni, mert a babitsi mű szempontjából irrelevánsnak tűnnek. 
Ilyen a szöveg keletkezésének problémája, viszonya más bibliai könyvekhez, minde-
nekelőtt a Királyok második könyvéhez.11 Nem foglalkozom továbbá általánosság-
ban a szöveg nyelvészeti sajátosságaival. Ilyesmire csak olyan pontokon térek ki, ahol 
ez Babits felől nézve lényeges adalékokkal szolgálhat. Olvasatom nem a teológiai, ha-
nem az esztétikai hermeneutika jegyében fogant, vagyis a bibliai szöveg kulturális 
idegenségének feltárásából indul ki.12

Az irodalmiság kérdései közül ehelyütt a műfajiság problémájára fogok részletesen 
kitérni. Az értelmezési hagyomány számos műfaji előkép lehetőségét megvizsgálta. 
Ezek közül a novella, a midrás és a szatíra számbavétele mellett szólnak a legkomo-
lyabb érvek, jóllehet a szöveg más műfaji elemeket is magába sűrít. A műfaj fogalma 
egy sor, a szövegbe kódolt és az olvasó számára felismerhető irodalmi konvenciót jelent, 
amelyek lényeges mértékben alakítják a szöveg intencionált jelentésességét. Th omas 
Bolin azonban joggal fi gyelmeztet arra, hogy túl keveset tudunk arról, milyen konven-
ciók voltak érvényesek a Jónás könyve keletkezésének feltételezhető idején, az Kr. e. 
6–7. században a zsidó és a környező közel-keleti irodalmakban, hogysem bizton-
sággal tehetnénk erre vonatkozó kijelentéseket.13 A felsorolt műfajok közül a midrás 
konvenciói egészen biztosan jól ismertek voltak a korban. Legfontosabb tulajdonsága, 
hogy többnyire egy előzetesen meglévő konkrét szenírási szöveg megfi gyelésén és 
tanulmányozásán alapul, annak egy adott helyzetre vonatkozó didaktikus, tanító 
célzatú újrafogalmazását, kibővítését tartalmazza.14 A bibliai Jónás könyve esetében 

10 Erre mások mellett Dávidházi Péter hozott több bizonyítékot idézett tanulmányában.
11 Jónást a szentírási szöveg Amittai fi ának nevezi. Jónás, Amittai fi a a 2Kir. 14, 25-ben is megemlítődik. 

Amint erre Dávidházi Péter említett tanulmány már kitért, Babits költeménye ezt a részletet nem említi.
12 Hans Robert Jauss, Jónás könyve ‒ az „idegenség hermeneutikájának” egy paradigmája, = U., Recepcióelmélet 

‒ esztétikai tapasztalat ‒ irodalmi hermeneutika, ford. Bernáth Csilla és mások, Osiris, Budapest, 1997, 373. 
13 Th omas M. Bolin, Freedom Beyond Forgiveness. Th e Book of Jonah Re-Examined, Journal for the Study 

of the Old Testament Supplement Series 1997, 53.
14 Addison G. Wright, Th e Literary Genre Midrash, Alba House, Staten Island, 1967, 105–138.
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a szakirodalom nem tudta hitelesen igazolni, melyik volna az a szöveg, vagy szöveghely, 
amelynek egyfajta újrafogalmazásaként olvashatnánk, habár több javaslat is szüle-
tett. A midrásként való olvasás ebben az esetben inkább abból a régóta meglévő fel-
tételezésből indul ki, hogy a Jónás könyve az Ószövetség egyik legkésőbb keletkezett 
irata. Ezt a feltételezést a szöveg stilisztikai és grammatikai állapotára vonatkozó ér-
vekkel szokás alátámasztani.15 Ez azt jelentené, hogy a Jónás könyve olyan korban szü-
letett volna, amelyben Ninive már régen nem létezett az asszír birodalom főváro-
saként,16 legendás hely volt csupán, és az egész történet nélkülözött volna minden 
történeti referenciát. Természetesen ebbe az irányba mutatnak a könyv meseszerű 
elemei, mindenekelőtt a cethal szerepeltetése. A történeti vonatkozások hiányában 
kizárólag az allegorikus vagy parabolikus tanítás képezné a könyv jelentéseit, ami 
tartalmazza a zsidó partikularizmussal és kiválasztottsággal szemben érvényesülő 
egyetemes emberi közösség gondolatát is.17 Ez a szemlélet a 19. század végén alakult 
ki és erősödött meg. A könyv 20. századi értelmezői közül viszont azok, akik a recep-
ció történetének is fi gyelmet szentelnek, nem mulasztják el megemlíteni, hogy maga 
az ószövetségi hagyomány történelmi szövegként fogja fel a Jónás könyvét (lásd Tób. 
14,4), és ugyanígy tesz az újszövetségi hagyomány is (lásd Mt. 12,39; Lk. 11,29). 
Longman és Dillard minden kétely nélkül kijelentik, hogy Jónás valós történeti sze-
mély volt, aki II. Jerobeám uralkodásának idején élt (Kr. e. 786–746), a Jónás köny-
vét pedig a történeti könyvek vonatkozásában tárgyalják, ugyanakkor megjegyzik, 
hogy a könyv irodalmias szerkesztésű, nagyszerűen kihasználja az irónia és a retori-
kai díszítések lehetőségeit.18

A kérdés, hogy tekinthetjük-e midrásnak a bibliai Jónás könyvét, a szakirodalom 
alapján nem eldönthető. Mindazonáltal fontos a számunkra, hogy az újraírás moz-
zanata már az eredetinek tekintett bibliai szöveg kapcsán is fölmerült, ami arra utal, 
hogy a szentírási szöveg szolgálhat alapul további midrásszerű művek számára, mint 
ahogyan szolgált is.19 Babits verse akár ebben a kontextusban is értelmezhető lenne, 
kétségtelenül vannak olyan vonásai, amelyek a midrás hagyományára utalnak.

Ami viszont az eredeti szöveget illeti, a számunkra talán legfontosabb ellenérvet 
azzal szemben, hogy a midrás műfaji sajátágaival ruházzuk fel, maga az értelmezési 
hagyomány szolgáltatja. Egyáltalán nem úgy tűnik, hogy a bibliai Jónás könyve világos 
didaxissal mutatna fel valamilyen értelmet, amit további jelentős értelmezői munka 

15 Samuel Rolles Driver, Jonah = U., An Introduction to the Literature of the Old Testament, Charles 
Scribner’s Sons, New York, 1897, 321–325. 

16 Ninive a Kr.e. 704 és 612 között fennálló Újasszír Birodalom bukásáig volt annak fővárosa. Th omas 
Bolin tehát az Újasszír Birodalom fennállásának idejére teszi a bibliai Jónás könyve keletkezését. 

17 Ezt a nézetet képviseli például Emil G. Hirsch és Karl Budde, akik az 1906-ban kiadott Jewish 
Encyclopedia Jónás könyvére vonatkozó címszavát írták.

18 Temper Longman – Raymond B. Dillard, An Introduction to the Old Testament, Zondervan, Grand 
Rapids, 2009, 443.

19 A Jónás könyvéhez íródott midrást, az ún. Jónás midrást Jom Kippur ünnepén szokás felolvasni a 
mincha imához kapcsolódó háftáráként. A midrás két részből áll. Az első rész Jónás történetének 
kompilatív újramondását tartalmazza, míg a második rész a lélekre vonatkozó allegorikus értelmet 
tulajdonít neki.

bevonása nélkül is közérthető teológiai vagy etikai tanításnak tekinthetnénk.20 Ennek 
egyébként a szatíraként való olvasás is ellentmond, hiszen ez az olvasási mód, mint 
látni fogjuk, kiélezi az ellentmondásokat.

Mielőtt azonban a szatirikus értelmezés lehetőségeire rátérnénk, érdemes előbb 
a bibliai könyv szerkezetével foglalkoznunk. Raymond Person hatásosan mutatta 
meg,21 hogy a cselekményfolyam narratív ábrázolásában az egymással szomszédos 
szerkezeti részek dialogikussága meghatározó szerepet játszik. Olyan elemi részekre 
érdemes itt gondolnunk, mint például hogy Isten felhívására (Jón, 1,2) Jónás elme-
nekül, ahelyett, hogy elindulna Ninivébe (Jón, 1,3). Majd Isten vihart támaszt (Jón, 
1,4), mire minden tengerész ijedtében a maga istenéhez kezd imádkozni (Jón, 1,5). 
Az istenek nem válaszolnak (Jón, 1,5), Jónás pedig tudván, hogy ki küldte a vihart, 
aludni megy. Erre a tengerészek felkeltik, hogy ő is imádkozzék a maga istenéhez, 
amit Jónás nyilvánvalóan visszautasít, habár erről külön nem tudósít a szentírási szö-
veg. Ekkor a hajósok gyanakodni kezdenek, hogy Jónásnak köze lehet a viharhoz, és 
mivel meg akarják tudni, miért kerültek ilyen helyzetbe, egyenesen felszólítják, 
mondja meg, „kinek a dolgáért” érte őket a veszedelem, továbbá megkérdezik, honnan 
jött, mi a mestersége és melyik néphez tartozik. (Jón 1,7–8).22 Jónás, aki eddig sem 
hívásra, sem kérdésre nem felelt, ekkor válaszol, és válaszában nemcsak azt mondja 
meg, melyik nép szülöttje, hanem arról is hitet tesz, hogy az Örökkévaló, aki őt ül-
dözi, az egyetlen teremtő, következésképpen azok az istenek, akikhez a hajósok 
imádkoztak, nem fogják tudni lecsillapítani a tengert. (Jón, 1, 9)

A nagyobb egységek, végső soron a fejezetek közötti párhuzamokra és ellentétekre 
hívja fel a fi gyelmet James Ackermann.23 Az 1. fejezetben Jónás elutasítja a ninivei 
küldetést, míg a 3.-ban végrehajtja. A 2. és a 4. fejezet viszont egyaránt Jónás pana-
szával kezdődik, és a panaszra mindkét esetben megérkezik az isteni válasz.

Babits költeménye, amely a Nyugatban „költői elbeszélés” műfajmegjelöléssel jelent 
meg, megőrzi az eredeti szöveg narratív szerkezetének alapvető jellemzőit, de össze-
vonásokkal, kihagyásokkal és bővítésekkel jelentősen módosít rajta. A következőkben 
egy hosszabb részleten mutatom be a babitsi átértelmezések jellegét. A részlet a ten-
geri vihar idején játszódik:

A görcs hajósok, eszüket veszítve,
minden terhet bedobtak már a vízbe,
s míg arcukba csapott a szörnyű sóslé,
kiki a maga istenét üvölté.
Jónás mindent kiadva, elcsigázva,
betámolygott a fedélközi házba,

20  Th omas M. Bolin a midrás műfaji kódjainak jelenlétét igazolhatónak tekinti (Vö. Bolin, I. m., 47.), 
ezen a ponton tehát nem értek egyet vele.

21 Vö. Raymond F. Person, In Conversation with Jonah. Conversarion Analyzis, Literary Criticism and the 
Book of Jonah, Journal for the Study of the Old Testament, 1996, 47–49.

22 E rész pontos szövegszerű értelmezését lásd Dávidházi, I. m., 369–374.
23 James S. Ackermann, Jonah = Literary Guide to the Bible, 238.
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le a lépcsőkön, a hajófenékre,
s ott zuhant bódult félálomba végre
gurítva őt az ázott, rengő padlat.
S így lőn, hogy a kormányos belebotlott
 a deszkákat vizsgálva, s rája szólt:
„Mi dolog ez, hé, te nagy alható?
Ki vagy te? Kelj föl, s kiálts a keserves
istenedhez, talán ő megkegyelmez!
Vagy istened sincs? Szólj! Miféle nemzet
szült? Nem te hoztad ránk a veszedelmet?
Mely város vall polgárának, büdös?
S e fene vízen át velünk mivégre jössz?

S ő mondta neki: „Zsidó vagyok én
s az Egek Istenétől futok én.

Babits bővítései részben azt a célt szolgálják, hogy a történetet átironizálva kiemelje 
az eredeti korpusz kulturális adottságai közül. Ez a funkciója a kormányos gúnyos 
megjegyzésének, hogy Jónásnak talán istene sincs, ami nemcsak az ókori Közel-Ke-
let kulturális adottságai felől nézve teljesen értelmetlen feltételezés, de a szituáció 
felől is az, hiszen a hajósok biztosak lehetnek abban, hogy a szokatlanul nagy vihart 
egy isten támasztotta, és Jónáson kívül már mindenki imádkozott a maga istenéhez, 
ám a vihar mit sem csillapodott, a hajó pedig majdnem széttört. Hasonló, aprónak 
tűnő mozzanata, hogy az eredeti szövegben Jónás így mutatkozik be a hajósoknak: 
„Héber (עברי) vagyok s az Örökkévalót, az egek Istenét félem.”24 (Jón. 1,9) Babitsnál 
ugyanez a mondat így hangzik: „Zsidó vagyok én / s az Egek Istenétől futok én.” 
A héberből zsidó lett. Jelentéktelen változtatásnak tűnik, amelyet Babits a Károli-for-
dításból vett át. Nála ezt olvassuk: „Zsidó vagyok én, és a menyeknek Urát, Istenét 
tisztelem én.”25 Mi a jelentősége az eredeti szóválasztásnak? Az Ószövetségben a „hé-
ber” önidentifikációval rendszerint olyankor találkozunk, amikor Izrael fiai és lányai 
nem zsidók előtt nyilatkoznak hovatartozásukról.26 Ennek megfelelően nevezi pél-
dául Mózes az Urat a héberek Istenének a fáraó színe előtt (2Móz. 7,16; 9,13; 10,3) 
Isten Jónás által használt megnevezése, „a mennyeknek Ura”, ugyancsak olyan azo-
nosítása Jahvénak, amely idegenekkel folytatott kommunikációban lehetett haszná-
latos, jóllehet tény, hogy ez a megnevezés máshol nem tér vissza az Ószövetségben.27 
Más értelmezés szerint azért mutatkozik be héberként a hitvalló Jónás, mert Zebu-
lon törzséhez tartozott, és így nem mondhatta magáról, hogy zsidó (jehudi), mert 
az júdabelit is jelentett, és Zebulon lakhelye nem tartozott Júdához. És nem mond-

24 Teljes kétnyelvű (magyar–héber) Biblia, Maccabi, Budapest, 1994, II., 574.
25 Szent Biblia, magyar nyelvre fordította Károli Gáspár, Brit és külföldi Biblia-társulat, Budapest, 1907, 

996. A revideált Károli-fordításban már a „Héber vagyok” kijelentés található. 
26 Bolin, I. m.,  84.
27 Uo.

hatta magát izraelitának sem, jóllehet Zebulon Izrael része volt, de ez a kifejezés 
sehol nem jelenti azt az Ószövetségben, hogy „zsidó”, csupán azt, hogy politikai érte-
lemben valaki Izrael királyságához tartozik. 

Jón. 1,9 tükrében a próféta helyzetét – Dominique Maingueneau fogalmával élve 
– paratópikusnak nevezhetjük. A paratópia a diszkurzusanalízis rendszerében egy 
mezőhöz való odatartozás és oda nem tartozás közötti oszcilláció leírására szolgál.28 
Jónás hitet tesz az Örökkévaló mellett, miközben menekül előle. Zsidónak vallja ma-
gát, de óvakodik attól, hogy kijelentésének bármilyen politikai tartalmat adjon. Ezt a 
paratópiát Babits a Károli-fordítás miatt nem érzékelhette, helyette viszont egy még 
súlyosabb kettősséget helyezett a szövegbe. A hitvalló kijelentés egy másik helyén alap-
vetően másította meg a Károlinál olvasható mondatot. A „tisztelem” szót „futok”-ra 
cserélte. Figyelembe véve, hogy a mózesi elbeszélés szerint Isten az, aki kiválasztotta és 
feladattal bízta meg Izraelt (5Móz, 7, 6–8), és ha szétszéled, alkalmas időben ő gyűj-
ti össze (5Móz. 30, 1–6), a „futás” szónak a hitvallásba való beemelése Jónást a zsidó 
nép peremére helyezi: ebben az állapotában odatartozik, és nem tartozik oda. A szö-
veghely megváltoztatása ugyanakkor Babitsnál dramaturgiailag előkészíti a következő 
szövegrészt, amelyben Jónás megmagyarázza, miért nem akarta teljesíteni a prófétai 
küldetést. Ezek a sorok a bibliai szöveghez képest bővítménynek számítanak: „Mi 
közöm nekem a világ bűnéhez? / Az én lelkem csak nyugodalmat éhez. / Az Isten 
gondja nem az enyém: / senki bajáért nem felelek én.” Babits Jónása itt tulajdonkép-
pen a választottság feladatjellegét tagadja meg, ami a választás lényegét fejezi ki.29 
A paratópia megjelenése azonban ezekre a sorokra is kisugárzik, és kifejezi, hogy Jónás 
nem osztja teljes mértékben sem a közöny, sem a felelősség álláspontját, a kettő között 
ingadozik, őrlődik.

Más helyeken Babits pontosan érzékeli és érvényesíti a bibliai szöveg, illetve a Ká-
roli-féle fordítás dramaturgiai és intertextuális sajátosságait. Jónásnak a cethal belse-
jében elmondott imájának felütése nála is a 130. zsoltár első versének intertextusaként 
olvasható. Általános jellemzője azonban Babits költeményének, hogy minden pontján 
az eredeti kontextustól független pszichológiai realizmussal ábrázolja szereplőit.30 
Így tesz akkor is, amikor a bajba jutott hajó legénységének és utasának viselkedését 
mutatja be. A bibliai elbeszélésnek nem sajátja a pszichológiai motívumok iránti ér-
zékenység, pusztán a cselekedetek bemutatásával, valamint a párbeszédek leírásával 

28 Dominique Maingueneau, Le Discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Armand Colin, 
Paris, 2004, 52.

29 „A kiválasztás bibliai fogalmához hozzátartozik, hogy megbízatással jár. Izrael kiválasztottságának 
a többi nép áldásává kell lennie. Istennek szüksége van a világban egy tanúra, egy népre, amelynek sorsá-
ban láthatóvá válik üdvözítő ereje. Ezért kiválasztott nép viseli az elhivatottság terhét. A választottság 
nem előjog, nem kitüntetettség másokkal szemben, hanem másokért való lét, és ezáltal a történelem leg-
súlyosabb jele. Izraelnek magára kellett vennie az elhívottság következményeit.” Lásd Gerhard Lohfink, 
Miért van szüksége Istennek egy népre, Pannonhalmi Szemle 2001/1., 22.

30 Erre a következtetésre jutott Dávidházi Péter is egy konkrét hely vizsgálatakor: Babits „belenyúl a cse-
lekményt mozgató tettek és történések rendjébe, és megváltoztatja egy eseménysor külső okai és szemé-
lyes indítékai szövevényét, még pedig kihagyva egy isteni (poétikailag deus ex machina) beavatkozást, 
amelynek feladatát így a földi szereplők lélektani indítékainak kell átvállalniuk.” Lásd Dávidházi, 
I. m., 375.
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jellemez. Ennek köszönhető, hogy a szöveg hallgat az egyik legfontosabb kérdésről: 
miért menekül el Jónás az Örökkévaló hívó szava elől? A kérdésre mind a judaista 
írásmagyarázat hagyományában, mind a keresztény teológiai irodalomban többféle 
válasz született. Babits is megadja a magáét, mégpedig részben már a költemény első 
soraiban. Az ő Jónása azért szaladna az Úr akarata elől, mert „rühellé a prófétaságot”. 
De vajon miért utasította el utálattal a prófétai szerepet, vagyis azt, hogy kiáltson 
„a Város ellen”, mert „Nagy ott a baj, megáradt a gonoszság”? Később megtudjuk, hogy 
közönyös kívülállónak érzi magát. „Mi közöm nekem a világ bűnéhez?” – kérdi. 

Egyszerűbb és a történet ironikus-realisztikus hatását növelő bővítés Babits részé-
ről, hogy nála Jónás azért merül álomba, mert előzőleg a vihart rosszul viselvén kiadó-
sat hányt, amitől kimerült. Így azonban Jónás alvása, ami az eredetiben párbeszédes 
viszonyban és kihívó ellentétben áll a hajósok riadalmával, azzal, hogy miközben Jónás 
alszik, a hajó majdnem összetörik, nála elveszíti dialogikus jellegét, és puszta epi-
zóddá válik. Babitsnál a kormányos csak véletlenül botlik bele az alvó Jónásba, nem 
keresi, előzetesen nem gyanakszik rá, hogy esetleg miatta kerekedhetett a szokatla-
nul nagy vihar. 

Hasonló következtetésekre juthatunk más részek közelebbi vizsgálatakor is. Szá-
mos példát idézhetünk a bővítésekre, a pszichológiai realizmus remek eseteire, vagy 
a komikus hatást keltő naturalisztikus ábrázolás emlékezetes képeire. Ilyen az a jelenet, 
amikor az imádkozástól kifulladt Jónás a hal kopoltyúján keresztül próbál több leve-
gőhöz jutni. Ezeknek a helyeknek a szatirikus ábrázolás kapcsán lesz jelentőségük. 
Az alábbiakban Jónásnak a cethal gyomrában elmondott imájára térek ki, mert az 
ima bibliai és babitsi változatának összehasonlítása lényeges vonásokkal egészítheti ki 
az újraírásról alkotott képünket, és egyben annak problémáit is élesen megmutatja.

A cethal gyomrában elmondott imát az egzegétikai szakirodalomban sokan utó-
lagos betoldásnak látják, mások szerint pedig eredetileg nem itt lehetett a helye a szö-
vegben.31 Én azonban azokkal értek egyet, akik az imát a könyv szerves részének tekin-
tik azon a helyen, ahol a számunkra ismert szövegben olvasható.32 Ez többek között 
a narratív szerkezet már korábban ismertetett sajátosságaival igazolható. Az ima 
hiányában ez a szerkezet megbomlana, ugyanis a szentírási könyv második fejezetét 
alkotó fohász párbeszédbe lép azzal a korábbi pillanattal, amikor Jónás nem volt haj-
landó imádkozni, ugyanakkor párhuzamos a niniveiek megtérésével is. A bibliai elbe-
szélés ilyen szerkezeteken keresztül, tehát nem az ábrázolás eszközeivel mutatja be 
Jónás belső állapotának változásait is. 

Mint már említettem, az ima első szavai a 130. zsoltár első mondatára utalnak. 
Ez a magyarázata annak, hogy a két szöveg értelmezése a judaizmus hagyományában 

31 William Tyndale szerint az imának eredetileg akkor kellett elhangoznia, amikor a cethal kibocsátotta 
magából Jónást. Lásd Tyndail’s Old Testament. Being the Pentateuch of 1530, Joshua to 2 Chronocles of 
1537 and Jonah, szerk. David Daniell, Yale UP, New Haven, 1992, 635. Johannes G. Müller szerint 
az ima a Kr. e. 8. században keletkezett, míg a könyv maga két évszázaddal később, és az imát utólag 
helyezték a szövegbe. Lásd Johannes G. Müller, Jona, Eine moralische Erzählung, = U., Memorabilien, 
VI., Cruisius, Leipzig, 1794, 142.

32 Ezen az állásponton van pl. George M. Landes, Th e Kerygma of the Book of Jonah. Interpretation, 
A Journal of Bible and Th eology 1967/1., 3–31.

összekapcsolódott. A 130. zsoltárban a bűnvalló, aki magával Izraellel azonosítja 
megát, bűnei megvallása után kifejezi bizalmát az Örökkévaló megbocsátásában, és 
abban, hogy szavai meghallgatásra találnak. A szöveg ezen keresztül a megbocsátás 
és a megváltás eljövetele felé fordítja a bűnökkel teli múltat és a bűnvallás jelenét. 
Az utóbbi által nyitott új perspektíva, a gyökeresen új jövő megvalósulásáig eltelő időt 
a várakozás létformájával és érzelmeivel tölti ki: „Várakozzál, Izráel, az Örökkévalóra, 
mert az Örökkévalónál van a szeretet, és bőviben van nála a megváltás, és ő meg fogja 
váltani Izráelt mind az ő bűneitől.” (Zsolt. 130, 7–8.)33 A Jónás könyve megbocsá-
tásteológiai értelmezését erősíti a judaizmus hagyományában az is, hogy a zsinagó-
gákban minden évben egyszer, Jom Kippur, vagyis az engesztelés napján olvassák föl. 
A megbocsátás kérdése nem csupán a bibliai szöveg értelmezésében megkerülhetetlen, 
de természetesen Babitséban is az marad, sőt, amint később láthatjuk, a változtatások 
még inkább kiélezik a kérdést.

A bibliai Jónás imája arról szól, hogy menekülése során bármilyen mélységekbe 
jutott is, mindig az Örökkévaló színe előtt volt, aki fölemelte őt, nem engedte elvesz-
ni, pedig talán megérdemelte volna, és amikor a lélek már egészen elbágyadt benne, 
imádsága akkor is eljutott Hozzá. A panasz ezen a ponton hálaadássá változik. Jónás 
nem akar tovább bujdosni, meg akarja fi zetni, amivel az Örökkévalónak tartozik. James 
Ackermann szerint Jónás végső soron a Seolban, vagyis a holtak alvilágában keresett 
menedéket az isteni hívás elől,34 és a megbocsátás onnan emelte ki. Babits ehhez ké-
pest fordított viszonyt létesít. Nála az imádkozó Jónás úgy tudja, hogy bár eredetileg 
ő bujdosott el, bujdosása sajnos annyira sikeres lett, hogy most már valóban láthatat-
lan számára az Örökkévaló. Nem is látná Őt, ha nem vágyakozna olyan erősen utána, 
és ha nem volna oly állhatatos a hite. De mivel vágyakozása és hite szerencsére egyfor-
mán erős, nem rejtőzhet előle tovább az Örökkévaló: „Sóvár tekintetem nyilát kilőt-
tem / s a feketeség meghasadt előttem.  / Éber fi gyelmem erős lett a hitben: / akárhogy 
elrejtőzöl, látlak, Isten.” Ez a viszony nyilvánvalóan ellentmond a cselekmény mene-
tének. Akár úgy is vélhetnénk, hogy egyfajta modern hittapasztalat megszólaltatása 
érdekében vállalta Babits ezt az ellentmondás, véleményem szerint azonban másról 
van szó. Az ő Jónása egyfajta alternatív valóságot létesítve átértelmezi a korábban 
történteket, és ezt az alternatív valóságot maga is elhiszi, ami komikus hatást kelt. 
Babits Jónásában csakúgy, mint a történet realisztikus ábrázolásmódjában rengeteg 
humoros, vagy egyenesen parodisztikus mozzanat található. Ezek az elemek nem járulé-
kos hatástényezői a költeménynek, hanem alapvető fontosságúak a jelentésképzésben.

A bibliai Jónás könyvének értelmezéstörténetében már a 18. század végén felmerült 
a gondolat, hogy az Ószövetség egyik legrövidebb önálló irata a prófétaság szatíráját 
tartalmazza.35 John A. Miles szerint a könyv ötféle bibliai motívumot, illetve műfajt 
parodizál: a próféta elhívását, a bálványimádás, a zsoltárt, a prófétai panaszt, és azokat 
a jeleneteket, amikor egy király visszautasít egy prófétát.36 Ackermann pedig parodisz-

33 Teljes kétnyelvű (héber–magyar) Biblia, II., 830.
34 Ackermann, I. m., 235.
35 Th omas Paine, Th e Age of Reason [1795]  Wet Water, Exton, 1992, 113–116.
36 John A. Miles, Laughing at the Bible. Jonah as Parody, Jewish Bible Quarterly 1974–1975, 168–177.
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tikus vonásokat ismer fel az elbeszélésben: „Jón 1,9-ből tudjuk, hogy Jónás képes 
csodálatos kijelentéseket tenni a hitről, éspedig olyan szövegösszefüggésben, amely 
minden szót paródiává változtat. Jónás zsoltáros szavakkal bevezetett imája a víz alá 
merülés és a fulladás képzeteivel eleveníti fel a mélység, az alvilág az Istentől való el-
vetettség metaforáját, de az ima mégiscsak egy olyan ember ajkán születik meg, akit 
egy hal csodásan megmentett a fulladástól, és éppen a hal gyomrában utazik úgy, hogy 
haja szála sem görbült.”37 A bibliai szöveg valóban nem tudósít arról, hogy Jónásnak 
olyan szenvedéseket kellett kiállnia, mint amilyenekről imájában beszámol. Acker-
mann azon megállapítását viszont tévesnek tartom, hogy a Tarsis felé tartó hajó és 
különösen a hal gyomra biztonságérzetet kölcsönöz Jónásnak, így halálhoz hasonló 
tapasztalata hamis, hiszen a próféta szubjektíve ténylegesen szenved.

Azok, akik a bibliai Jónás könyvét a szatira műfajiságával rokonították, nem csupán 
az elbeszélés ironikus elemeire mutattak rá, hanem mindenekelőtt arra, hogy Jónás 
nem úgy viselkedik, mint a Szentírásból ismert bármely másik próféta. Itt elsősor-
ban a ninivei küldetésre érdemes gondolnunk, ami Babits számára is kérdések sorát 
vetette fel. Hogy Jónás, a magát hébernek valló fi atalember elmenjen Ninivébe, a zsi-
dó néppel ellenséges nagyhatalom, Asszíria hatalmas38 fővárosába, és ott bűnbánatra, 
megtérésre szólítsa fel a város lakóit, és mindezt nem Assur, vagy valamely másik asszír 
isten, hanem egy szomszédos kisnép istenének nevében tegye – mindez a lehetetlennel 
határosnak, életveszélyesnek tűnhetett a próféta szemében. A Szentírás csupán egyet-
len mondatban tudósít arról, mit mondott Ninivében: „Még negyven nap, és elpusztul 
Ninive.” (Jón, 3.) A szöveg inkább a megtérésre felszólító prédikáció és jövendölés 
hatásról, a küldetés teljes sikeréről számol be: „És hittek Ninive emberei Istenben, és 
hirdettek böjtöt, és zsákot öltöttek nagyjától aprajáig. Eljutott a dolog Ninive királyá-
hoz, fölkelt trónjáról, levette magáról köpenyét, betakarta magát zsákkal, és a hamuba 
ült. És kiáltotta Ninivében és mondta: A királynak és nagyjainak határozatából mon-
datik, az ember és a barom, a marha meg az aprójószág ne ízleljenek semmit, ne legel-
jenek és vizet ne igyanak! S takarják magukat zsákokkal, az ember és a barmok, és 
szólítsák Istenhez erővel és térjenek meg, kiki a gonosz útjáról meg az erőszaktól, amely 
tenyereikben van! Ki tudja, hátha fordúl és meggondolja az Isten, és megtér föllobbant 
haragjától, hogy ne vesszünk el!” (Jón. 3, 5–9) A prófétai küldetés tehát teljes siker-
re vezetett, és semmilyen ellenállásba nem ütközött. Ez annyira valószínűtlen, hogy  
– amennyiben nem szakítjuk el őket a történelemtől – az elbeszélt eseményeket, ame-
lyeket más, szinten csodás történések előznek meg (Jónás sértetlenül jut a cethal gyom-
rába), akár a politikai fantasztikum körébe is utalhatnánk. Már ez a mozzanat is 
elegendő lenne ahhoz, hogy az elbeszélést ironiku s szatíraként olvassuk. 

Az bizonyos, hogy a hatás érdekében Jónásnak nagyon meggyőző képekkel kel-
lett bemutatnia a közelgő pusztulást, amely Ninivére várt. Láttuk, miként érte el  az 
Örökkévaló, hogy a tengerészek meggyőződjenek, Ő az egyedüli igaz Isten, de hogy 
Ninivében miként adtak hitelt az emberek a rá hivatkozó szavakra, arról sejtelmünk 

37 Ackermann, I. m., 237.
38 Jón. 3,3 szerint pusztán a város területének bejárása is három napot vett igénybe.

sem lehet. Arról annál inkább, hogy Jónás egyáltalán nem örült annak, hogy külde-
tését sikerrel teljesítette, ellenkezőleg, a halálát kívánta, amiért a pusztulás látomása 
nem válhatott valósággá. Méltányosnak azonban semmiképp sem tarthatta, hogy 
Ninive példás megtérése után minden lakójával egyetemben elpusztuljon. Mi történt 
vele? Annyira azonosult apokaliptikus költői képeivel, hogy úgy érezte, az Örökké-
való megcsúfolta őt azzal, hogy nem váltotta valóra őket? A szentírási próféták min-
dig az Örökkévaló, és soha sem a maguk nevében beszéltek, következésképp a szavak 
erejét sem maguknak tulajdonították. Jónás az egyetlen olyan próféta, akibe minden 
látszat szerint jó adag nárcizmus szorult. De talán másról lehet itt szó. Meglehetősen 
korán, 1531-ben már William Tyndale-ben, a szentírási könyv egyik első angol fordító-
jában felmerült a gondolat, és a fordításhoz írott hosszú előszavában ki is fejtette, hogy 
Jónás nem azért menekült el az Úr hívása elől, mert megrettentette a feladat nagysága 
és a niniveiek gonoszsága, hanem azért, mert megrémült attól, hogy az Úr nem fogja 
elpusztítani az iránta közömbös bűnösöket, és hazugságban hagyja őt.39 Felismerte 
annak szükségszerűségét, hogy amennyiben sikeresen teljesíti prófétai küldetését, bi-
zonyos értelemben hamis prófétává kell válnia. A Jónás könyve éppen ezért a többi 
prófétai irat ironikus tükreként is szolgálhat. Vajon a többi próféta nem tekintette 
a szavait egy kicsit sem a sajátjának, vajon egy csöpp költői büszkeség sem támadt 
bennük?  És ami még fontosabb, nem foglaltatik-e benne minden esetben a próféta-
szerep teljesítésében a nem-prófétaság, a nevetségesség vállalása?40

A bibliai Jónás könyvének szatirikus jellege abból adódik, hogy a történetmondás 
mindvégig élesen szembesíti az Örökkévaló és a próféta emberi nézőpontját, de csak 
az utolsó jelenetben fordítja őket egymás felé. Babits újraírása megőrzi, sőt még inkább 
kibontakoztatja az eredetinek ezt a sajátságát, és még uralkodóbbá teszi az elbeszélés 
szatirikus jellegét azzal, hogy nála a niniveiek nem térnek meg, az Úr kegyelméből 
mégis megmenekül a bűnös város. Csakhogy akkor mi értelme volt magának a pró-
fétai küldetésnek? Néhányan Ninivéből felkeresik Jónást a pusztában, és közülük nem 
egy gúnyolja őt, lám, pusztulással fenyegetőzött, és nem történik semmi. Ő pedig hiába 
biztatja az Urat: „Harcolj velük hát, Uram, sujtsd le őket! / Irtsd ki a korcs fajt s go-
nosz nemzedéket, / mert nem lesz addig igazság, se béke, / míg gőgös Ninive lángja 
nem csap az égre.” Jónás úgy érzi, szégyenben maradt, és ezért megbántódik. 

Jónás szatirikus színrevitele aligha fér össze a recepciónak azzal a Rába György 
által igazolt és mindmáig uralkodó változatával, amely a művet egyfelől Ausztria 
hitleri megszállásával, a nácizmus megállíthatatlannak tűnő fenyegetésével és a kö-
zelgő háború rémével, másfelől Babits elhatalmasodó betegségével keretezte. Ez 
a keretezés megfelelőképpen szolgálta Babits elfogadtatását, kanonizálását, ami Rába 
György 1983-ban megjelent monográfi ájának vállalt és még mindig időszerű célja 
volt. Ezért aztán ebben a kontextusban a prófétai-írástudói szerepet szatirikusan 
láttató, önmagával szemben is ironikus kései Babits képe háttérbe szorult és kidolgoz-
hatatlan maradt.41 Pedig ez a kép nem csupán a Jónás könyvéből tekint ránk, hanem 
39 Lásd Tyndale’s Old Testament, 631.
40 Selyem Zsuzsa, Nem-jel, nem-tudás, nem-idő = U., Valami helyet, JAK–Kijárat, Budapest, 2011, 119.
41 Selyem Zsuzsa helyesen látta a problémát, amikor a Jónás könyve recepcióját a Nagyidai cigányokéval 
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a Restség dicséretiből, Az isten és ördög…-ből, A jó hírből, a Csak posta voltálból és 
legfőképpen a Mint különös hírmondóból. Úgy vélem, a túlhevített moralizálással 
szemben szkeptikus, a politikai hatalom, vagy az értékpusztulás ellenében elgondolt 
értelmiségi-írástudói szereplehetőségek, nárcisztikus kényszerek túldimenzionálá-
sával szemben ironikus Babits képét is értően ki kellene dolgoznunk, amely semmi-
képpen nem tünteti el a tragikus humanista arcmását.42

A Jónás könyve szatirikus olvasata azonban nem állhat önmagában. Vele szemben, 
pontosabban mellette, tőle elválaszthatatlanul érdemes érvényesítenünk egy másik 
olvasatot is, amelynek előterében a megbocsátás kérdései állnak. Ez az olvasati irány 
a bibliai szöveggel kapcsolatban is messzemenően indokolt. A zsidó és a keresztény 
egzegézis bőséges hagyományára támaszkodva ezt az irányt jeleníti meg Th omas 
Bolin Freedom beyond Forgiveness című, már többször idézett munkájában. A Jónás 
könyve megbocsátásteológiája akkor rajzolódik ki előttünk különösen élesen, ha ösz-
szehasonlítjuk Náhum próféta könyvével. A két irat egymás ellenében is jól olvasható 
Az utóbbi már első mondatával szembeállítja az Úr két alaptulajdonságát, a buzgó 
szeretetet és a bosszúállást. Ezek után Náhum látomása a vihar hatalmas képeivel 
érzékelteti az Úr haragját, amely le fog sújtani Ninivére, és megszabadítja fogságából 
Júdát. Ebben a retorikában a gonoszság és a jóság, az álnokság és a hűség élesen szét-
válik, és az Úr célja az, hogy gyökerestül elpusztítsa a gonoszt. Az ellenség legyőzetése 
pedig Júda számára megváltást ígér, szánalomnak nincs helye. A szabadság és a béke 
maradéktalan öröm forrása: „Ímé a hegyeken örömhírhozónak lábai! Békességet hir-
det. Ünnepeld Júda ünnepeidet, fi zesd le fogadásaidat, mert nem vonul át rajtad többé 
a semmirekellő, mindenestől kiirtatott.” (Náh. 1,15)

A Jónás könyvében kétszer játszik szerepet a megbocsátás motívuma a történet 
alakulásában. Az Úr először Jónásnak bocsát meg engedetlenségéért, majd a nini veiek-
nek bűneikért. A megbocsátást mindkét esetben bűnbánat előzi meg, és a kegyelem 
mindkétszer teljes, nem őrzi meg a korábbi vétkek emlékét. Ezzel szemben Jónás, 
aki az isteni megbocsátásnak köszönhetően szabadult ki a cethal gyomrából, nem 
bocsátana meg a vezeklő niniveieknek. Milyen érvei lehetnének Jónásnak, hogyan 
érti ő a küldetését? Ez a kérdés láthatóan Babitsot is foglalkoztatta. Az ő Jónása ma-
gát a bűnt, a rosszat szeretné eltörölni a világból, és ebben érzi magát az Örökkévaló 
harcostársának. Márpedig szerinte a bűnbánat nem törli el a rosszat, mert amikor 

hasonlította össze: „Babits Jónásának nehezebb a helyzete, mert a politikai-porális értelme nem botrá-
nyos, önmagában tehát nem kényszeríti ki a más szempontok keresését. Az ellentmondások feloldódtak 
a humanizmus illetve a pacifi zmus ideológiáiban.” Uo., 128.

42 Szávai János, a Babits-mű egyik újabb, értő olvasója is a Rába György által kijelölt ösvényen haladva 
Az írástudók árulásának szempontjából olvasta a Jónás könyvét. Emellett azt állítja, véleményem szerint 
tévesen, hogy a bibliai történet középpontjában nem a próféta alakja, hanem a cethal gyomrából való 
szabadulás és a niniveiek megtérése áll. Ez az értelmezés a Jónás könyvének Máté evangéliumában 
található átértelmezéséből indul ki (lásd Mt. 12, 40), amivel már Lukács evangéliuma sem ért egyet, 
mert Lukácsnál nem a hal gyomrában töltött három nap, hanem maga Jónás a jel (lásd Lk. 11,30). De 
Szávai még így is arra a következtetésre jut Babits műve kapcsán, hogy az „az ősi állapot helyreállítására 
tett kudarcának – vagy másképpen kifejezve a költői szó mindenhatóságának visszaállítására törekvő 
erőfeszítés sikertelenségének – a tragikomikus története.” Szávai János, Az írástudó és a próféta, avagy 
a Jónás könyve mint újraírás, Kortárs 2000/6., 26.

majd elmúlik a megrendülés, amely a bűnbánathoz vezetett, bizonyára újra felüti a fejét 
a gonosz, főként akkor, ha a jó gyengeséget mutat. Idézzük Babits Jónásának szavait: 
„Nincs is itt haszna szépszónak s imának, / csak harcnak és a hatalom nyilának.” 

A szentírási szövegben az Úr nem a gonoszt, nem a rosszat akarja eltörölni a vi-
lágból. Ebben a vonatkozásban Ninive története élesen szemben áll Szodomáéval 
s Gomoráéval. A megbocsátás által más minőséget hoz a világba, egy másik realitást, 
ami szembeállítható a gonosszal. Magukat a niniveieket azonban nem tekinti gonosz-
nak, csak eltévelyedetteknek: „Én pedig ne szánjam Ninivét, a nagy várost, amelyben 
több van tizenkétszer tízezer embernél, akik nem tudnak különbséget tenni jobb- és 
balkezük között, és barom is sok van?” (Jón. 4, 11) Még inkább így van ez Babits köl-
teményében, ahol a niniveiek nem gyakorolnak bűnbánatot, mégsem pusztulnak el, 
városuk épségben megmarad. A megbocsátás gyökeresen más realitását, amely szem-
beállítható azzal a valósággal, amelyet a gonoszság és a jóság kettőssége rendez be, 
a biblia szöveg a legkisebb élőlény jelentőségének hangsúlyozásával mutatja meg. Ninive 
királya az apró jószágoknak, a marháknak és a barmoknak is megparancsolja a böjtölést 
és a bűnbánatot, majd az Örökkévaló is megemlíti, hogy nemcsak Ninive lakóit szánja, 
de a barmokat is. Majd a történet egyik dramatikai csúcspontján Jónásnak is be kell 
látnia, hogy neki bizony még az árnyat adó tök43 is hiányzik. Babits az állatok böjtölé-
sének mozzanatát kihagyta költeményéből. Dávidházi Péter e kihagyással kapcsola-
tosan joggal jegyzi meg, hogy Babits szűkíti a bibliai szöveg egyetemességigényét.44 
Úgy vélem azonban mindez azért történik nála, hogy még nyilvánvalóbbá váljék az is-
teni akarat minden emberi mértéket meghaladó egyetemességének tapasztalata. A meg-
bocsátás gyökeresen más realitását, ami egyedül az isteni akarat egyetemességének 
rendelődik alá, ő az időbeliség dimenziójában jeleníti meg: „negyven nap, negyven év, 
vagy ezer annyi / az én szájamban ugyanazt jelenti”. Az isteni szemlélet horizontja 
ebben a mondatban boltozódik a prófétai-emberi nézőpont horizontja fölé, viszonyla-
gossá téve a történelem emberi érzékelésének moralizáló léptékeit.

A szatirikus ábrázolásmód az új realitás megjelenésével, és az isteni perspektíva 
feltárulásával változik át humoros ábrázolássá. Amíg a szatírához ugyanis elvileg 
odaérthető egy külső, többnyire hatalmi pozíció, ahonnan nézve egy jelenség kinevet-
hető, addig a humor ilyen hierarchiáknak nem ad teret. A humor által kiváltott nevetés-
ben a nevetők egymás felé fordulnak.45 Babits költeménye azonban nem ott ér véget, 
ahol a szentírási szöveg. Nem azon a ponton, ahol az Örökkévaló szemléletének gyö-
keresen más valósága válik uralkodóvá. Az ő elbeszélője ezután még egy pillantást vet 
a városra. Az elbeszélői tekintet Jónás fókuszával azonosul, hiszen ő az, aki a pusztából 
nézheti Ninivét, és egészen másmilyennek látja, mint az Örökkévaló: „A szörnyű város 
mint zihálva roppant / eleven állat, nyúlt el a homokban.” Babitsnál a humor minőségeit 
43 A héberül kikájónnak nevezett növény mineműségéről a 4. század óta viták folynak a keresztény egze-

gézisben. Jeromos töknek fordította, míg Ágoston vele perlekedve állította, borostyán nőtt a pusztában. 
A magyar fordítók közül Károli Jeromos pártján állt, őt követte Babits is. Batizi András Ágoston-párti 
volt. Az IMIT fordítása, amelyet a tanulmány megírásakor használtam, nem fordítja le a héber kiká-
jónt, nem keres neki megfelelőt az ismert növények között.

44 Dávidházi, I. m., 385.
45 Lásd erről Selyem, I. m., 124. 
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mutató, önironikus látásmód mellett a moralizáló, ítélkező tekintet megőrzi önálló-
ságát. Ez a kettősség kései alkotói periódusának fő jellemzője. Erre utal a kép is, amely 
a várost oly hasonlatosnak mutatja a cethez, és éppen e hasonlóság által olyannyira 
különbözőnek. Amíg az Örökkévaló által küldött cet gyomra a megtérés és a fordulat 
helye volt Jónás számára, addig a város, amely elutasította, hogy azzá váljék, szörnyű-
ségében megmaradhatott sértetlenül. 

Babits költeményének talán legnagyszerűbb vonása azonban éppen az, hogy ben-
ne a nárcisztikus Jónás tekintete mégis megmaradhat egyenrangúnak az Örökkéva-
lóéval. Ennek belátása érdekében újra jeleznem kell, hogy a Jónás könyve világa, akár 
a Bibliáról, akár a költeményről van szó, irreálisan egységes, a vallási és a politikai 
különbségek, ha érvényesülnek is benne, könnyen áthidalhatók. Ennek tükrében ér-
demes rátekintenünk arra a Babits művében végigvonuló motívumsorra, amelynek 
eddig csak az első elemével foglalkoztam. Jónás a himbálózó hajón kiadott magából 
mindent. Majd a cet köpte ki őt, mert kölcsönösen fájtak egymásnak. Végül pedig Jónás 
a pusztában napszúrást kap, és megint úgy érzi, mintha a tengeren lenne, „úgy érzé, 
minden körülötte himbál, / mintha megint a hajón volna”. Ismét kavarog a gyomra. 
A hányás, mint a dolgok szétválása ezúttal az Úr mindent egyben tartó, a különbsé-
geket eltörlő perspektívájával46 kerül konfl iktusba. A megbocsátás időbeli horizontja 
ugyanis Babitsnál hangsúlyozottan messze meghaladja az emberi léptéket, ahumán 
módon egyneműsítő logikát követ. És ez a logika az isteni szájjal kerül metonimi-
kus kapcsolatba, mintegy ellentétet alkotva a küldetését végül betöltő Jónás szájával, 
amelyen át egyaránt a világba juthattak az Istentől kapott szavak és a béltartalom. 
Babits Jónásának gyomorból feltörő, ellenállhatatlan elutasítása ezzel az egyneműsítő 
logikával szemben éppen ezért nem veszíti el az érvényességét akkor sem, ha a nar-
ratíva természetesen az Örökkévaló szavát tünteti ki végső és megfellebbezhetetlen 
tudás gyanánt.     

46 E gondolatért Bartal Máriának tartozom köszönettel.

LŐRINCZ CSONGOR

A lírai hang röntgenképei
Kassák Lajos és a fi atal József Attila költészete

József Attila avantgárd jegyeket mutató verseinek befogadástörténeti sorsa ismere-
tesen nem nevezhető sikertörténetnek. A költő életében alighanem legjobb közeli 
értője, Németh Andor maga is teljességgel irrelevánsnak minősítette az avantgárd 
ihletettségű verseket (legfeljebb puszta Kassák-utánzatoknak, ujjgyakorlatoknak 
tartva őket). Az ebben az irányban tanúsított értetlenség jóval később, például Török 
Gábor könyvében is felfedezhető.1 Természetesen ezen recepciós hiátus mögött a ma-
gyar irodalomtörténetben jellemző, az avantgárddal szemben tanúsított széleskörű 
érdektelenség, sőt ellenállás is feltételezhető. A kései líra Németh G. Béla által végre-
hajtott erőteljes kanonizációja sem kedvezett a korai, 1925 körüli avantgárd ihletett-
ségű szabadversek felfedezésének, termékeny értelmezésének. Deréky Pál könyve 
ugyan már monografi kus keretben tárgyalta József Attila vonatkozó verseit és pálya-
szakaszát,2 azonban – néhány fontos megfi gyeléstől eltekintve – olvasásstratégiai és 
módszertani okokból nem tudta érdemben beváltani ezen szövegek kihívását (inter-
pretációs és költészettörténeti értelemben). Ez szisztematikusan Kulcsár-Szabó Zoltán 
tanulmányában következett be (de legalábbis indult meg döntő módon), amely mind 
olvasásstratégiai újítással (a költői képek textuális viselkedésének feltárásával), mind 
költészettörténeti kontextusban (az avantgárdból a későmodern dialogikus poétika 
felé vezető úton) újraszituálta a szóban forgó korpuszt, megmutatva jelentőségét a vo-
natkozó szempontokból is.3

A következőkben első ízben történik kísérlet Kassák és József Attila ekkori költé-
szeti gyakorlatának poétikai és textuális, valamint újfent költészettörténeti szempont-
ból elvégzendő összehasonlító vizsgálatára. Vagyis nem pusztán fi lológiai kimuta-
tásról van szó – egyébként is rendkívül sűrű utaláshálózat épül ki József Attila azon 
ekkori verseiben, amelyek Kassák számozott költeményeire rezonálnak (ezen utalá-
soknak eddig csak egy része került a recepció szemhatárába). Először Kassák poéti-
kájának néhány vonását és összefüggését kell röviden megemlíteni, természetesen 
nem az átfogó értelmezés igényével, hanem József Attila 1920-as évekbeli avantgárd 
ihletettségű verseinek szempontjából relevánsnak tűnő aspektusait célozva. Már Kas-
sák költészetében összekapcsolódik a lírai én kívülhelyezése (önmagán) az érzékelés 
poétikájával, melyben ez az én igªzi érzékelési médiummá válik. A lírai szubjektivitás 
ezen medialitása diafán (átlátszósági, átfénylési) közeget vagy szenzoriumot jelent 

1 Vö. Török Gábor, A líra: logika. József Attila költői nyelve, Magvető, Budapest, 1968, 135–136.
2 Vö. Deréky Pál, A vasbetontorony költői, Argumentum, Budapest, 1992, 218.
3 Kulcsár-Szabó Zoltán, Utak az avantgárdból. Megjegyzések a későmodern poétika dialogizálódásának 

előzményeihez Szabó Lőrinc és József Attila korai költészetében, Alföld 2000/11., 43–60.


