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Egyáltalán nem mellékes, hogy a kötetet a Tankönyvkiadó 
adta ki. Ezáltal ui. jóval könnyebben jut el az általános és 
középiskolai tanárokhoz, akiknek esztétikai műveltsége bizony 
eléggé gyenge. Remélhető, hogy ez a munka is hozzájárul az 
áldatlan helyzet megszüntetéséhez. Lényeges, hogy a díszítő-
és iparművészettel is foglalkozik, amelyekről az iskolai oktatás-
ban nem sok szó esik. 

BÉCSY TAMÁS 

KARÁCSONYI MADONNA 

(MEGJEGYZÉSEK BABITS ELSŐ NOVELLÁSKÖNYVÉHEZ) 

A Tanácsköztársaság bukását követő első időben, közvetle-
nül a Magyar költő kilencszáztizenkilencben című tanulmány 
megjelenése után Babits nem számított arra, hogy önálló ver-
seskötettel léphet az olvasók elé. 1920 legelején ezért új műfa-
jokban jelentkezett: egy novelláskönywel, egy műfordítás-
kötettel, egy erotikus verseket tartalmazó gyűjteménnyel és az 
Isteni színjáték fordításával. 

A négy könyv közül legfontosabb a Karácsonyi Madonna 
című kötet volt. Ebben Babits korábbi novellái legjavát gyűj-
tötte egybe. Ezek a novellák - a művek megjelenésétől szá-
mítva - tíz év termését jelentik. Az első két írást, a 7e/et és a 
Karácsonyi Madonnát 1909-ben közölte a Nyugat; az Éliás 
testvér hiteles története és a Mese a Dekameronból 1910-ben, a 
Huszadik, huszadik század 1911-ben, a Novella az emberi 
húsról és csontról 1913-ban, a Szerelem 1914-ben jelent meg. 
Az Odüsszeus és a szirének, a Drága élet, Az angyal, a Mytho-
lógia és egy jelenet, melyben Babits Kazinczy életének egyik 
epizódját dolgozta föl, 1916 és 1918 között került az olvasók 
elé. 
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Babits négy írás esetében jelezte, hogy a müvek korábban 
készültek el. A Karácsonyi Madonna alá a keletkezés éveként 
1907-t, a Télhez és a Huszadik, huszadik századhoz 1908-t, a 
Szerelemhez pedig 1912-t írt. 

A költő önéletrajzaiból azonban kiviláglik, hogy Babits nem 
1907-ben kezdett el foglalkozni prózaírással. Első alkotásai 
sorában, azok között a művek között, amelyekről már érde-
mesnek tartotta, hogy Szabó Lőrinc is tudomást szerezzen, 
egyformán voltak versek és prózai kísérletek. Legelső irodalmi 
próbálkozása meg éppen egy regény volt: második gimnazista-
ként (Verne hatására) egy fantasztikus regény írásába kezdett 
bele. A gimnáziumban később főként a prózaírók érdekelték: a 
kor szokásos Jókai és Vas Gereben élménye után, 15 évesen, a 
Dreyfus-pört követően egy zolai naturalista regény írásával 
kísérletezett.1 Az epika változatlanul vonzotta egyetemista 
korában is. Akárcsak Ady, ő is állandóan próbálkozott epikai 
alkotásokkal: 1904-ben például „szatirikus novellácskái"-ról és 
egy „Dialektikai regény" munkálatairól számolt be Koszto-
lányinak, 1905-ben pedig arról írt, hogy egy „társadalmi re-
gény terve foglalkoztatja".2 Az 1905 októberében Koszto-
lányinak küldött leveléből az is kiderült, hogy ekkor egy 
„byronikus beszély"-be akart belekezdeni „a reneissance korá-
ból"; „a beszély tartalmát Boccacciónak egyik novellájából" 
szándékozott meríteni, de a történet lélektani hátterét meg 
akarta változtatni. Könnyen lehetséges, hogy ez a novella (a 
forrást, a feldolgozás módját vagy talán a témát tekintve is) a 
Mese a Dekameronból előképe, első változata volt már. 

1 Vö. Babits Mihály: Önéletrajz a gyermek• és ifjúkor éveiből. Kö-
zölte: Gál István. Jelenkor, 1973. 1 0 0 7 - 1 0 1 8 ; B. M.:Önéletrajz. Közöl-
te: Pók Lajos: B. M. alkotásai és vallomásai tükrében. Szépirodalmi, 
1970. 3 2 - 3 9 . 

1 Babits-Juhász-Kosztolányi levelezése. Akadémiai, 1959. 10; 79; 
104. 
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Ugyanígy föltételezhető, hogy 1907-re elkészült a Kará-
csonyi Madonna más darabja is. Babitsnak ekkorra mindenkép-
pen több befejezett novellája volt. Erre lehet következtetni 
Kosztolányi 1908-ban kelt leveléből, amelyben általában mon-
dott ítéletet Babits prózájáról, valamint Kun Józsefnek, a 
költő egykori barátjának ugyanezen év végén küldött értesíté-
séből is.3 

A felsorolt tények alapján két lehetőség látszik valószínű-
nek. Az egyik: Babits a Karácsonyi Madonnában olvasható 
alkotásokat talán korábban írta, s a megjelenés időpontja vagy 
a közölt dátum csak a végleges változat szempontjából ad 
eligazítást. Ugyanígy lehetséges azonban az is, hogy a költő, 
akárcsak legelső verseivel tette, első novelláit sem engedte 
kinyomtatni; ezeket az írásokat vagy megsemmisítette, vagy 
teljesen átdolgozta. Akár így van, akár úgy, az mindenképpen 
valószínűnek tetszik, hogy a Karácsonyi Madonna nem egy-
szerűen tíz év termését reprezentálja. Babits ebben a kötetben 
azokat a novellákat válogatta össze, amelyeket (egy nagyobb 
anyagból szedegetve) összegyűjtésre, megőrzésre méltónak 
talált. 

A kötet belső mondanivalója is ilyen tudatos írói szándékot 
tükröz. Nem az 1920-as élettől akart elfordulni Babits ezekben 
a novellákban, amint azt Kuncz Aladár föltételezte, nem a „sok 
összevisszaság, lárma, mimika és kifestettség" riasztotta el a 
költő képzeletét.4 A magyar élethez közelebb eső írások (pél-
dául a már megjelent György, a favágó) kihagyásával, az antik -
bibliás-gótikus-reneszánsz-modern világ megidézésével saját 
kultúrateremtő feladatát kívánta bizonyítani. Azt erősítette 
ezzel magamentőn, hogy a politikába belekeveredett költő 
igazi területe az irodalom. E mellett érvelt a Dante-fordítással, 

3Uo. 167; 302. 
4A Karácsonyi Madonna fogadtatásáról: Császár Elemér: Magyar 

Múzsa, 1920. 183-Г84; Kuncz Aladár: Nyug;at, 1920. 6 3 6 - 6 3 8 ; Színi 
Gyula: Uo. 3 2 2 - 3 2 3 . 



460 Forum 

a Pávatollakkal és az Era tóval is.5 Mindhárom mű előszavában 
vagy összeállításában a művészet különleges jogait, sérthetet-
lenségét, területenkívüliségét hangoztatta.6 

A Karácsonyi Madonna, az Erato és a Purgatórium meg-
jelentetésében a politikai témától való opportunus eltávolodás 
mellett valószínűleg anyagi szempontok is közrejátszottak. Az 
állás és nyugdíj nélkül maradt, a pénzügyi nehézségektől műi-
dig betegesen irtózó költő 1919 végén, 1920 elején nehéz hely-
zetbe került. „Szobája fűtetlen volt - jegyezte meg róla 
Keresztury Dezső —; ágyba bújva, dermedt kézzel írta mun-
káit . . . " A könyvekért felajánlott tiszteletdíjra tehát nagy 
szüksége volt.7 Könnyen elképzelhető, hogy az Eratót kiadó 
bécsi Hellas Verlag, a Pávatollakat és a Karácsonyi Madonnát 
megrendelő Táltos tudatosan akart a költőn segíteni a nehéz 
helyzetben. A Táltos esetében ennek a segítségnek még szemé-
lyes-baráti oka is lehetett.8 

Az 1920-ban megjelent négy könyv közül - ismételjük - a 
Karácsonyi Madonna a legfontosabb. Babits, aki 1904 és 1908 
között (levelei tanúsága szerint) Anatole France, Maeterlinck, 
Hofmannsthal, Verlaine, Mallermé, Leconte de Lisle műveit 
olvasta, Baudelaire, Liliencorn, Meredith, Poe, Richepin, Ro-
setti, Swinburne és Wilde alkotásait fordította, ebben a köny-
vében a kor európai irodalmi eszményeihez vonzódott. Amint 
erről önéletrajzi vallomásában, a Keresztül-kasul az életemen 

' B. M.: Pávatolk'k. Műfordítások. Táltos, 1920. 5 - 6 ; Keresztury 
Dezső: Előszó az Erato második kiadásához. Szépirodalmi, 1973; 
Dante, Alighieri : Purgatórium. Fordította: B. M. Bp. 1920. 

'Rába György: „A.z új horizontok keresését nem utolsósorban 
ösztönözte szembefordulása (ti. a Babitsé) a társadalmi környezetével." 
A szép hűtlenek. Akadémiai, 1969. 25. 

7 Keresztury Dezső: I. h. 5. 
' A kiadó vezetője eikkor Farkas László volt, az az egykor fiatal 

irodalmár, akit Kosztolányi egy Juhásznak írt 1905-ös levelében „tisz-
telt barátja"-ként említe tt, s aki így - közvetve - társa, tanúja volt 
Babits, Kosztolányi és Juhász együttes indulásának is. Vö. Lev. 107; 
271. 
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című munkájában írt, megvetette a konzervatív művészetet és 
új magyar irodalmat akart teremteni. Ennek megfelelően, 
prózaíróként, nem Jókai és Mikszáth epikus hagyományait 
kívánta folytatni, hanem az európai kisepika akkor hagyomá-
nyos helyzeteit, megoldásait vette át. ő is a múlthoz fordult: a 
nietzschei-dionüszoszi görögséghez, a misztikus középkorhoz, 
a Burckhardtnál, Merezskovszkijnál, Gobineau-nál, Muthernél 
megismerhető reneszánszhoz.9 Első novelláiban azonban nem-
csak az ábrázolásra kiszemelt múltat kölcsönözte európai kor-
társaitól és elődeitől. Mivel ekkor még saját művészi modellel 
nem rendelkezett, ezért az alkotás egyéb mozzanataiban is 
megpróbálta őket utánozni.10 Esztétikai felfogásának megfele-
lően azonban nemcsak másolni akart, hanem egyben teremteni 
is. Az emberi lélek örök vágya hajtotta őt a mindig újra (írta 
Kosztolányinak), s ezért ezekben a történetekben valami soha-
nemvoltat is próbált: az átlagosnál alaposabb lélektani szem-
pontú ábrázolásra törekedett, s (sok írótársához, közöttük az 
ekkor induló Kaffka Margithoz hasonlóan) „roppant lélek-
tanivá" igyekezett tenni a történeteket.11 

Ezt az írói szándékot a századvégen különösen fejlődésnek 
indult pszichológia önmagában is indokolta már. A pszicholó-
gia ugyanis, amelyről Kant még azt hihette, hogy sosem lesz 
egzakt tudomány, az 1870-es évektől kezdődően rövid idő 
alatt igazi kísérleti diszciplína lett. Spencer evolúciós tana, 
Wundt laboratóriumi kísérletei, Jamesnek a tudatra vonatkozó 
következtetései, a módszerek általános fejlődése és az 1900 
után közvetlenül megjelent könyvek jól mutatták ezt. Babitsot 
azonban novellaíróként mégsem ilyen értelemben vonzotta a 

'Uo . 104. 
1 0 B . M.: Könyvről könyvre. Sajtó alá rendezte és az utószót írta: 

Belia György. Magyar Helikon, 1973. 281. 
1 1 Vö. Kiss Ferenc: A beérkezés küszöbén. Juhász Gyula, Babits 

Mihály és Kosztolányi Dezső ifjúkori barátsága. Akadémiai, 1962; Bata 
Imre: Babits és a magyar irodalomtörténet. Doktori értekezés. Kézirat, 
Debrecen, 1959. 

11 Irodalomtörténet 
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lélektan. Figyelemmel kísérte ugyan a tudomány legújabb 
eredményeit (erről tanúskodnak recenziói12), össze akarta 
kapcsolni kedves tárgyát, a filológiát a pszichológiával (ez lett 
volna a pszichofilológia, amely segítségével Arany Jánosról 
szakdolgozatot akart írni), a lélektani kutatásokat azonban 
(természetesen) nem közvetlenül kívánta követni vagy illuszt-
rálni. Ez a tudomány - csakúgy, mint bármilyen más tudo-
mányos elmélet vagy felfedezés - inkább csak ürügyet szolgál-
tatott az írónak az alkotásra.13 Mégpedig többféleképpen. 
Elsősorban úgy, hogy olyan epikai helyzetek leírását kínálta, 
amelyek a tudományos érdeklődés és a nyomában járó vulgár-
pszichológia révén váltak közismertté, másodsorban pedig úgy, 
hogy a már földolgozott történetek újraínterpretálására14 ser-
kentette az írót. Az elsőre jó példa ebből a kötetből a Drága 
élet, a másodikra az Odüsszeusz és a szirének és a Mese a 
Dekameronból. 

A Drága élet, amely a freudi pszichológia intézményes 
magyarországi térhódítása,15 1913 után keletkezett, egy maga-

1 2 Babits legelső nyomtatásban megjelent munkái ehhez a tudo-
mányhoz kapcsolódtak: Jewelnek Az álmok pszichológiájától és Senet-
nek a gyermekeknél tapasztalható nyctophobiáról (a sötétség félelmé-
ről) szóló tanulmányait ismertette a Magyar Filozófiai Társaság Közle-
ményeiben. 1905. XV. 3 2 - 3 9 ; 1906. 1 6 9 - 1 7 0 . 

1 3 Vö. Farkas Ferenc: A kettős viszonyulás kérdése Babits Mihály 
életművében. It. 1972. 5 8 - 8 1 . A kortársak - például Kassák Lajos -
nem ezen a véleményen voltak. Kassák szerint a Gólyakalifa ban például 
„Babits, a mély lelkű költő megelégszik a freudizmus illusztrálásával." 
Bécsi Magyar Újság. 1921. márc. 18. In.: K. L.: Csavargók, alkotók. 
Válogatott irodalmi tanulmányok. Magvető, 1975. Válogatta és sajtó alá 
rendezte: Ferenc Zsuzsa 

1 4 A Mythológia elemzése kapcsán használja ezt a kifejezést Erdélyi 
Ildikó. Vö. E. I.: Mythológia. Egy Babits-novella elemzése. Studia 
Litteraria, 1970 .53-61 . 

1 5 A pszichoanalitikusok magyarországi csoportja 1913-ban alakult 
Ferenczi Sándor elnökletével (az alakuló kongresszus egyetlen nem 
pszichológus résztvevője Ignotus volt), 1915-ben jelent meg magyarul 
Freud: Három tanulmány a szexualitás köréből és Öt előadás a pszicho-
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tartás és egy érzelem lélektani elemzését végzi el. A külső 
történet itt viszonylag egyszerű. Van Leberghe, a Franciaor-
szág-szerte jól ismert író beteg lett. Felesége „valósággal önfel-
áldozással ápolta", „életét adta volna, hogy segíthessen urán." 
Hasonlóképpen éreztek leányai is. A betegség azonban nehéz 
kötelességet rótt a családra. Egy indiai herceg segítségével — 
súlyos anyagi áldozatok árán - különleges gyógyszerhez jutot-
tak. Az orvosság meghosszabbította a beteg puszta életét. Az 
ily módon meghosszabbított élettel azonban az író nem tudott 
mit kezdeni: nem alkotott, a kapott rövid élet-határidő megbé-
nította képzeletét. A gyógyszer beszerzése pedig egyre elvisel-
hetetlenebb terheket jelentett a családnak: fölemésztette meg-
takarított pénzüket, a feleség hozományát, el kellett hagyniuk 
régi lakásukat, régi környezetüket, a lányoknak munkát kellett 
vállalniuk. A történet elején még az életét is feláldozni kész 
asszony leányaival együtt lassan az író halálát kezdte kívánni. 
Az asszony számára egy álom tudatosította az igazi érzéseket: 
azt álmodta, hogy együtt utaznak férjével, s a száguldó vonat-
ban egy nyitott ajtó előtt állnak. „Egy gyenge ujjlökés -
álmodta tovább az asszony —, és féije kalimpálva bukik le 
véresen az útra, és ő egyszerre valami rettenetes megkönnyeb-
bülést érez . . . " Az élet, amely az álmokat folytatta, csak 
egyféleképpen érhetett véget: a lányok is az apjuk ellen fordul-
tak, s az egyik, Claire egy pisztollyal lelőtte a beteget. A 
történet, amely jól példázhatná Babits filozófiai érdeklődését 
is, Freud hamar népszerűvé vált tételeit ismételte meg: az 
ellenkező nemű szülő iránti szeretet, a családi érzés mélyén 
látens formában élő indulatok, a társadalmi konvenciók miatt 
elnyomásra ítélt, a tudatalatti rétegekbe szorított érzelmeket 
és végül az álmot, amelynek lényege, ahogy ezt Freud meg-
fogalmazta, egy lappangó vágy teljesülése, Ezek a 

analízisről, című műve; 1918-ban pedig - a budapesti pszichoanalitikus 
kongresszus évében — nálunk is kiadták a Totem és tabut. Vö. Jones, 
Ernest: Sigmund Freud élete és munkássága. Európa, 1973. 

11* 
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pszichológiából átvett motívumok a novellában akár írói köz-
lés, akár belső monológ formájában jelennek meg, akár a 
történés részét képezik — csupán a leírásra kiszemelt terület 
határait tágítják. 

A kor lélektani ismeretei szerint valóságosabb, igazabb és 
újszerűbb magyarázatra való törekvés vezette Babitsot akkor, 
amikor Lisetta de ca Quirino boccacciói históriáját és 
Odusszeusz történetét dolgozta át. Az elsőben (a Karácsonyi 
Madonna más darabjaihoz hasonlóan) a vallásos érzés mélyén 
lappangó erotikus vágyat írta le. Az eredeti pajzán meséből itt 
semmi sem maradt: a fiatalasszony, aki a vallásban találta meg 
a földön keresett vigaszt, Babits novellájában minden érzését a 
túlvilághoz, a szentekhez és Krisztushoz kapcsolta, egész éle-
tében várta és kereste azt a pillanatot, amikor lelkében „a 
vallás és a szerelem" ölelkezhet. Nem a vágy hajtotta őt, mint 
Boccaccio figuráit nemegyszer, hanem a hit ereje. Babits 
Odüsszeusz sorsában is az ókori forrástól eltérő magyarázatot 
talált. Az ókori hőst szerinte nem a megismerés utáni sóvárgás 
űzte el otthonról, amint azt Dante is hirdette, hanem egy 
tisztázatlan, megmagyarázhatatlan vágy, a szirének tudatalatti 
emléke. Homérosz eposza — pontosan a tizenkettedik ének 
vonatkozó része — ehhez a megoldáshoz nem szolgáltatott 
adalékot. Ahhoz, hogy Babits a mindent mozgató tudásvágyat 
a szirének énekével, emlékével helyettesíthesse, meg kellett 
változtatnia az eredeti anyagot. Egyrészt valamilyen módon 
érthetővé kellett tennie a szirének vonzerejét, másrészt pedig 
érzékeltetnie kellett azt, hogy Odüsszeuszban legyőzhetetlen 
vágy támadt az ismeretlen világ iránt. A művészi-lélektani cél 
érdekében a költő újraszerkesztette az egész jelenetet. Először 
a szirének életét írta le. Sorsukat azzal emelte meg, hogy 
bennük — akár a Karácsonyi Madonna más darabjaiban: Az 
angyahan, a Novella az emberi húsról és csontról című törté-
netben, a Dekameronból vett Mesében — összekapcsolta az 
isteni, mítoszi világot az emberi léttel, a véges emberi életet a 
végtelenséggel. A végtelenséget az óceán zenéje érzékeltette a 
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novella nyitó jelentében. Az óceán zenéje ugyanis az ,4dők 
elejétől fogva" tart, betölti a mindenséget; ez a zene nemcsak a 
hajósokat ejti rabul, hanem átrendezi a természetet, előcsalja a 
csillagokat is. Ez a misztikus, mindenhova elérő zene kísérte a 
sziréneket. A szirének világában a földi és az égi, a valóságos és 
az éteri örömök töltenek be mindent. Odüsszeusz, aki valamit 
hallott-látott ebből a világból, ettől már nem tud szabadulni 
később sem. Ezután akár hajón ül, akár Ithaka partján állt, 
akár Pénelopét ölelte — mindig a szirének énekét hallotta. 

éneket hallott, egészen tisztán hallotta . . . És újra érezte 
a régi megbánást, hogy maga kötöztette meg magát." 

A lélektanivá tevés fiatalosan naiv szándékától ösztönözve 
Babits nem elégedett meg a pszichológia által föltárt területek 
rögtöni művészi birtokbavételével és a régi történetek újrain-
terpretálásával, hanem (a tudomány általános fejlődésének 
inspirációjára) fantasztikus történetek elmondására is vállal-
kozott. Ezenközben Babits néha olyan eseményeket írt le, 
amelyekben (lehet, hogy véletlenül) a fantasztikus, a misztikus 
és a tudományos elemek keveredése nyomán egymás mellé 
kerültek a pszichológia tudományos nyelvére is lefordítható 
részek. Jó példa erre a Novella az emberi húsról és csontról két 
bekezdése. Ebben az alkotásban a főhős, Lovagh — aki előtt 
egyszer elsötétül a világ, máskor meg szinte a dolgok mélyébe 
lát — színházba ment. Itt, miután kedvére gyönyörködött a 
födetlen vállak szépségében, aztán pedig az első rész színpom-
pás szcénájában, különös dolog történt vele. 

„A színpad szélső részei elsötétültek, a szép és már-már szinte 
meztelen test átvilágodott, keresztül sütött rajta a fény, húsa áttetszővé 
vált, és különös kemény, szögletes, sötétszürke vonalak kezdtek átütni 
rajta. A hús egyre finomodott, olvadt . . . Végre már csak úgy terjengett 
a váz körül, mint árnyék a magva körül: s a váz vékony és visszataszító 
vonalai mind élesebben piszkosodtak ki a közepéből. 

Lovagh azonnal megismerte a Röntgen-ábra vonalait. Méy homályos 
volt a rajz, de már láthatta a szép váltakon és mellen keresztül a 
háromszögű lapockákat és a bordák abroncsos skatulyáját . . . S amint 
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felnézett Lovagh, im a szép fejen keresztül megjelent a vigyorgó kopo-
nya csúf állkapcáival, mintha bizonyos pornográf képeket a fény felé 
tartasz, a legszebb toiletteken át- meg átláthatod a legporébb csupasz-
ságot . . . " 

Ebben a részletben a századelő vízió divatja, a remegő 
atmoszférát megjelenítő impresszionista technika és a Rönt-
gen-szenzáció felhasználása mellett a korszak népszerű pszicho-
lógiai formulái: (szaknyelven szólva) az élettelenülés és a kóros 
szexuális asszociációk is megjelentek. Egy-egy érzés vagy maga-
tartás lélektanának elemzése és a hitelesebb magyarázatra való 
törekvés mellett Babits különleges lélektani érdeklődését ezek 
az apró momentumok isjól mutatják.16 

A Karácsonyi Madonna darabjai a korhangulat visszaadására 
és a pszichológiai háttér elmélyítésére mutató szándék mellett 
a valóság és az álom, a konkrét és az absztrakt, a szubjektív és 
az objektív közti határok elmosásával az írónak a misztikus 
iránti hajlandóságát is jelezték. Az ekkor fordított Infernóból 
áradó középkoriság és az 1911-ben írt Laodameia transzcen-
denciája találkozott ezekben a novellákban a Maeterlinck, Ver-
haeren, Rilke, Claudel írásaiban is föllelhető misztikus korér-
zéssel. A fiatal Babits, amint egyik levele is tanúsítja, pontosan 
megérezte korának a fantasztikus és misztikus után sóvárgó 
kívánságát: ő is megvetette az „orthodox realizmus"-t, a ter-
mészet puszta utánzását, a fantasztikus után vágyott és azt 
próbálta meg le is írni.17 Evvel a szándékával — akárcsak a 
leírás tárgyának megválasztásával — a kortárs írók nyomdo-
kaiba kívánt lépni. Kuncz Aladár és Rába György ebben a 
vonatkozásban egybehangzóan Anatole France hatását fedez-

1 6 Egy sor olyan adatot lehetne idézni tanulmányaiból, amelyek 
mind ezt az érdeklődést bizonyítanák. Itt most egyetlen adalék is elég -
jelzésként: B. M.: Dante fordítása. Műhelytanulmány. 1912. In.: Iro-
dalmi problémák. Nyugat folyóirat kiadása. Bp. 1917. 

1 ''Lev. 2 9 - 3 4 . 
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ték föl Babits novelláiban, elképzelhető azonban az is, hogy a 
saját művészi modelljét kereső íróra hatással voltak a középkor 
után újjáéledő misztikus novella akkor népszerű mesterei, E. T. 
A. Hoffman és E. A. Poe is. Ez utóbbi befolyása különösen 
valószínűnek látszik. Erre lehet következtetni abból, hogy a 
levelezésében oly sokat emlegetett Poe-t Az európai irodalom 
történetében értékeli,18 de erre mutatnak azok az egyezések 
is, amelyek Poe és Babits novelláiban a környezet rajzában és a 
művek hangulatában egyaránt föllelhetők. Babits hősei ugyan-
is, akárcsak Poe alakjai, szintén a homályból lépnek elő (Tél), a 
valóságos eseményeket félelmes képekben látják (Éliás test-
vér), életüket és sorsukat irracionális erők irányítják. Ezek az 
alakok arc nélküli emberek. Nem cselekedetekkel jellemzi őket 
az író, amint azt Boccaccio megkívánta, hanem csupán egy-egy 
vonásukat sejdíti meg: kíváncsiságukat (KarácsonyiMadonna), 
egy-egy személy vagy jelenség iránti indokolatlan rajongásukat 
(Tél). A hősök elmosódó karakterének megfelelően a tér és az 
idő határai is viszonylagossá válnak. Első pillanatra úgy tűnhe-
tik, mintha a novellák pontosan meghatározható időben ját-
szódnának: Az angyal például a történelem előtti korban, a 
Karácsonyi Madonna a 13. században, a Drága élet pedig a 
19—20. század fordulóján. A cselekmény ideje azonban — a 
látszat ellenére - sohasem konkrét idő. Akár szerzői elbeszé-
lésként, akár „Ich Erzáhlung"-formában, akár személye és a 
tárgy között distanciát teremtve mondja el Babits a története-
ket, jól érződik, hogy a novellák ideje általánossá transzformált 
múlt vagy jelen. 

Babits novelláinak harmadik vonása a kettős feszültség, 
amely egyrészt a reális környezetben élő-mozgó valószerű hő-
sök és a fantasztikus-misztikus elemek, másrészt a novellák 
hátterében megjelenő (sajátosan értelmezhető) valóság és az 
irracionalitás között van. Az irracionális és racionális Babits 
műveiben sohasem úgy találkozott, mint másutt, például Poe 

"В. M.:Az európai irodalom története. 378-379 . 
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elbeszéléseiben. A költő általában nem az egész novellát épí-
tette a fantasztikus ötletre, hanem megelégedett azzal, hogy 
meghatározott helyen fölhasznált egyetlen fantasztikus mo-
mentumot. Ez a fantasztikum, amely lehet egy titokzatos 
orvosság, egy látomás vagy testet ölthet a hős eredetében, az 
egész valószerűsége folytán élesebben különül el a történettől, 
mint általában az ilyen típusú novellákban lenni szokott. Az 
üracionális és racionális közti távolságot Babits még fokozta is: 
a teljesen fiktív cselekmény helyett (amelyre ebben a kötetben 
a Tél, a későbbiekben pedig az 1920-as A torony árnyéka lehet 
jó példa) olyan eseménysort választott, amelyben a részletek 
valóságosságához a háttér valószerűsége is társult. Ez a háttér-
valóság sokféle lehet. Lehet pusztán fokozott nyelvi realitás 
(mint — későbbi példát hozva — a Dzsoni, a tengerész eseté-
ben), lehet történeti (Karácsonyi Madonna), lehet mítoszi (Az 
angyal) vagy egy másik alkotásban már korábban testet öltött 
művészi átírás „valósága" is (Odüsszeusz és a szirének, Mese a 
Dekameronból). A realitásnak ez a fajtája érezhetően arra 
szolgált, hogy — az „időtlenség" ellentéteként - az emberiség 
korszakait belülről végigélni akaró Babits az érzésben és az 
atmoszférában még pontosabban tudja reprodukálni magának 
„a régi kor összes szellemi árnyalatait".19 A Dante-fordítással 
párhuzamosan készülő-megjelenő novellákban ezek a hátteret 
adó elmosódó tények az emberiség mitikus-misztikus múltjá-
hoz és a Babits által csodált (fantasztikus) középkorhoz kap-
csolódtak. Az angyalban ezek a sejtető utalások a héber mito-
lógiából valók. A valódi történet, amely a megáradt folyóval, 
az átkelni akaró Azáziellel, a révészekkel és Azáziel gyermekei-
vel: Náhorral és Háránnal az általánossá transzformált múltban 

" B . M.: Irodalmi problémák. I.h. 212. (A korhangulat visszaadását 
többen a Babits-novellák legfontosabb vonásának tartották. Vö. Bene-
dek Marcell: Babits Mihály. Gondolat, 1969. 88; Kosztolányi Dezső: 
írók, festők, tudósok. Tanulmányok a magyar kortársakról. Szépiro-
dalmi, 1958. I. k. 253; Rába György: A magyar irodalom története V. 
k. 247.) 
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játszódik, a helyszínre utaló (és a cselekmény idejét általában 
jelölő) mozzanatok révén a bibliai időkhöz kötődik. Náhor — 
vagy ahogy a mitológiában inkább előfordul: Nákhor — és 
Hárán, a testvérek küzdelme, a földi nőkkel kötött házasság 
emlegetése ezt a történetet azonban a legtávolabbi mítoszi 
múlthoz: az ősapák korához kapcsolja. A megáradt folyó, a 
sáros ruha, a mocsár, a révészek, a felgyújtott karám részlet-
valósága, a főhős mitikus eredete és a háttér így különös, 
sajátos kapcsolatba kerültek egymással. A mítoszi háttér, 
amely az eredeti helyén az egészből kiszakítva, önállóan csu-
pán a hitre tarthat igényt, itt arra szolgál, hogy kiemelje az 
egyetlen művön belül szervezett saját világ nem teljesen fiktív 
jellegét. A Karácsonyi Madonna esetében is hasonló novella-
építés figyelhető meg. Itt a történethez (karácsony éjjelén 
Arthur lovag bemászik a templomba), az ehhez társuló láto-
máshoz (a templomban megjelenik Mária, a gyermek Jézus és 
az angyalok serege) Babits kétszáz évnyi időközből válogat 
tényeket. A középkori misztikus eseménysorba így került be 
Abelard mester, a 12. századi szerelmi história hőse, a Nagy 
Lajos által az aacheni székesegyház mellett a Szent Erzsébet 
tiszteletére épített kápolna, a híres magyar zarándokhely (ez 
magyarázza Bor és Kádár vitéz jelenlétét és Magyarország véd-
asszonyának emlegetését20), továbbá így került a novellába 
annak az ablaknak a leírása, amelyen az árpádházi szent a 
rózsák között látható (ezt az ablakot törte be Arthur lovag a 
csákányával). Babits ezeknek a háttérbe vonható adatoknak a 
segítségével - ismételjük — a misztikus elem és a részletek 
realitása között meglevő ellentétet egy sajátos feszültséget 
hozó momentummal egészítette ki. Ilyen vagy olyan mérték-
ben ez a kettős feszültség majd minden novellában megtalál-
ható. 

* 

2 0 Benedek Marcell — idézett könyvében - a történet főhősét Ma-
gyarország emlegetése miatt magyarnak tartja, a cselekmény színhelyét 
pedig Magyarországban jelöli meg. I. m. 93. 
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Ezek a novellák azonban, annak ellenére, hogy Babits ben-
nük a korszerűbb európai hagyományt követte, nem váltak — a 
szó köznapi értelmében - közismert, iskolát teremtő alkotá-
sokká. „Valamivel messzebbre objektiválva ugyanarról" tettek 
vallomást — írta róluk Schöpflin Aladár 1931-ben —, mint a 
Babits-versek. Nem a cervantesi váratlan eseményt mondták el, 
sem közvetlenül, sem közvetve nem épültek „az életben meg-
levő ellentmondásokra", amint ezt Sklovszkij kívánja a műfaj-
tól, nem a teljesebb epikus hagyományt követték, amelyre 
Kosztolányi adott példát az Adonis ünnepén című 1904-ben 
megjelent novellájában és az 1908-as kötetben. Nem vallottak 
ezek a művek igazi epikus alkatra. Kosztolányi ezért írta 1908-
ban Babitsnak barátja verseit magasztaló levelében: költemé-
nyeidet „nem is merem összehasonlítani prózáddal".21 

SIPOS LAJOS 

A LÊLEKMADÀR-KËPZET KÖZELI 
ÊS TÁVOLI EMLÉKEI* 

I. A gyűjtemény elve. Kovács Sándor Iván bevezető ta-
nulmánya, személyes élményt és irodalomtörténészi tárgy-
szerűséget ihletetten egyesítve, leszögezi: a könyv címadó ver-
sében „a lélekmadár-képzet emléke" éled; a cseremiszek 
ugyanis 

„hosszú pózna végére illesztett, fából faragott kakukk-madarat állítot-
tak a sír fölé, a figyelő madár a halott tájékoztatását és szórakoztatását 
szolgálta, híven beszámolt az elköltözöttnek a sír körül történtekről." 

2 'Schöpflin Aladár: B. M., a novellaíró. Nyugat, 1931. II. k. 
1 7 1 - 1 7 3 ; Sklovszkij : A széppróza. Vélemények és fejtegetések. Fordí-
totta: Lányi Sarolta. Gondolat, 1963. 129; Kosztolányi Dezső:Elbeszé-
lések. Helikon, 1965; Lev. 167. 

*Weöres Sándor: Három veréb hat szemmel. Szépirodalmi, 1977. 


