
676 Az oktatás műhelyéből 

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 
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közvetlenség, személyesség jegyében áll. A Zöld, piros, sárga, 
barna (1932) vallomásként hat, melyet át- meg átszőnek a 
személyes életrajz tényei. Különösen a Babits gyermekéveit, a 
szekszárdi házat és az udvart, Cenci néni birodalmát idéző első 
versszak kelt ilyen benyomást. Hasonló várakozást sugallhat a 
vers helye Babits Versenyt az esztendőkkel! c. kötetében: a 
kötet záróciklusában található, életrajzi vagy egyidejűen sze-
mélyes indíttatású versek csoportjában. A ciklus első két da-
rabja, a Dobszó s A felnőtt karácsony egyaránt múltat idéz, 
múltat szembesít jelennel, s a múltbeli képeket, cselekvéseket 
mintegy epikusán részletezve adja elő. A nézőpont mindket-
tőben. illetve a ciklus, a kötet más darabjaiban is a jelenben 
van. a perspektíva a szenvedő, az életerejétől megfosztott em-
ber helyzetéből nyílik. De a múlt sem akármilyen múlt: a fel-
idézett képek a gyermek alakja köré rendeződnek, sajátosan 
kicsinyítő beállításban sorakoznak, mindig a gyermeki öntu-
datlanságot sugallva, mely statikus ellenpontot alkot a szenve-
dő felnőtt tudásával. Hogy ez az oppozíció miképpen dinami-
zálható, hogyan keveredhet a gyermeki és a felnőtt nézőpont, 
látásmód a szenvedés előtt, az majd a Balázsolásban tárul fel 
teljes erővel. 

A vers másik felötlő tulajdonsága már nem a lírai beszélő 
bemutatásának tárgyi rétegéhez, hanem a költői nyelvhez kap-
csolódik. Amíg csak a címet ismerjük, bizonyára impresszio-
nista költemény olvasására készülünk fel. A színnevek halmo-
zása, de hellyel-közzel a vers mondattana is a dolgok érzékel-
hető, érzékies elemeinek laza egymás mellé rendelésére utal, 
mely a századforduló, a századelő impresszionista költészeté-
nek sajátja volt. De vajon igazolódik-e ez a kettős feltételezés, 
életrajzi indíttatású és impresszionista költeményt írt-e Babits 
a 30-as évek elején? Illetve, ami ezzel egylényegű kérdés: köze-
ledett-e a versben az élménylírához, melytől költészete a ma-
gyar lírában szinte egyedülálló módon elszakadt? Érdemes 
lesz előbb a vers stílusára figyelni: korántsem olyan egynemű 
és közvetlen az, mint sejtéseink alapján várhatnánk. 
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Stilizáltság, stílus-koordináció 

A vers különböző lírai stílusok valóságos tárháza. Szinte 
szakaszról szakaszra más stíluskörbe jutunk, a költemény nyel-
ve rájátszásokkal, utalásokkal telik meg. Babits egész költésze-
tére jellemző ez az eljárás: de míg fiatalkori lírájában a nyelvi 
utalást a lírai beszélő nyílt szerepvállalása, s explicit célzások 
tették nyilvánvalóvá, addig kései darabjaiban a közvetlennek 
látszó megnyilatkozás nem szolgál ilyen tájékoztató jegyekkel. 

Versünkben a stílusok elszigetelten, diszkrét egységekben 
mutatkoznak be. Az első strófa vizsgálata különösen tanulsá-
gos. E gyermekéveket idéző sorok erősen stilizáltak, azaz mesz-
sze szakadnak a kor lírai köznyelvétől. A beszélő laza mondat-
szerkesztése. részlet- és látványhalmozása nem pusztán impresz-
szionista stílust, hanem alakot idéz föl, látásmódot is jellemez: 
a beszélő egykori gyermek-énjét. Nem riad vissza az intim célú 
kicsinyítés túlzásától, szentimentálisnak ható, sőt a költészet 
alatti költészetre emlékeztető fordulatoktól sem: „kis húsvéti 
nyúl-', „csücsültem", „gyermekéveim szép korában", „be nagy 
volt kis szivem vigalma!" Fölhasználja a népdal természeti és 
lelki tényt egymásba fűző sorkapcsolatait: „kerti lóher levele 
barna / Be nagy volt kis szivem vigalma". Evokatív céllal még 
lírájának fiatalkori, szójátékba csapó alliterációihoz, belső ríme-
ihez is visszatér: „Homlokom nedves nyelvű szelek / nyalták, 
mint kedves nagy kutyák! . . . " Ha csak jelezni tudjuk is az 
ettől eltérő stíluselemeket: mekkora nyelvi távolságra vannak 
az első szakasztól például a harmadik szentenciózus kijelenté-
sei (A könyvek varázsa odavan ma. / A lélek csak ruha a teste-
ken), szimbolista-szecessziós-baudelaire-es-adys mondata 
(De a nyár-ég forró vad torka / rámkacagott), vagy a negyedik 
szakasz sűrített fogaimisága (Mi van túl minden tarkaságon? / 
Világon, virágon, ruhákon? / Lelken és testen? / A semmi vagy 
az Isten.) 

A versen belül tehát eltérő stílusegységek követik egymást, 
nem vegyülnek össze, hanem egymás után helyeződnek. Az 
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egyes részletek önálló stilisztikumát jórészt a mikrokontextus, 
maga a versegész minősíti, ezúttal kisebb a versen túli nyelvi 
valóság, a makrokontextus stílusképző szerepe. 

Az erőteljes stilizáló, a belső szólamütköztetés relativizálja 
az egységes tónust, reflektálttá teszi a nyelvhasználatot. 

Miért tagolja Babits stílusokra a verset? A tagolás alapja a 
szerkezet. 

Disszociált képsor, strófánkénti tagolás 

A szerkezet konstrukciós alapja a színt jelentő melléknevek 
fölbukkanása valamennyi versszakban. A színnevek előbb a 
virágokhoz, majd a könyvtáblákhoz, a ruhákhoz, végül az őszi 
falombhoz kapcsolódnak. A színek egyes szerepeit nagyjából 
egy-egy strófa foglalja magába: így lesz négy versszakunk a 
szín-melléknevek négy főneve szerint. Ez a szerkesztés nem új 
Babits lírájában; fiatalkori költészetéhez, elsősorban a Tüzek c. 
vers szerkezetéhez nyúl vissza vele. Rába György „disszociált 
képsor"-nak nevezte a Tüzeket ', minden egyes versszak a köz-
ponti szimbólum új meg új tárgyiasítását, új meg új megjele-
nésmódját bontja ki s értelmezi egyúttal, hogy az utolsó vers-
szak mintegy összefoglalja valamennyit. A disszociációs szer-
kesztést Rába az objektív líra babitsi kísérletéhez köti. A Zöld, 
piros, sárga, barna olyannyira hasonlóan építkezik, hogy még 
az összefoglaló szövegrész sem hiányzik zárószakaszából. A ko-
rai vershez, a korai lírához kötődik még a „tudatfolyam" nyel-
vi jegyeinek - igaz: korlátozott - jelenléte, az az asszociációs 
impulzus, amelyet a színnevek „orgonapont"-szerű ismétlése 
nyújt (mint ezt szintén Rába György fejtette ki a fiatal Babits 
lírájáról). Vizsgált versünkben azonban nem gondolatfolyamot 
alkotnak a tagokban ismétlődő színnevek. Mivel pedig szimbó-
lumként működnek, szerepük - várakozásunkkal ellentétben 
— túlnő azon, hogy impresszionista látványvilágot idéznek föl. 
Funkciójuk az, hogy a lírai alany cselekvését eilenpontozzák, a 
keresést, amely minduntalan a színek látszatvilágába ütközik. 

1 1 Irodalomtörténet 1984/3 
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A lényegkeresés meg a látszat 

Itt térhetünk vissza a vers életrajzi utalásaihoz: valóban az 
egyéni biográfia eseményrendje határozza meg a versbeszéd 
menetét? A szakaszok között belső idő telik el: a gyermek 
után a könyvolvasó diák. a szerelmes, forrongó fiatalember, 
majd a halálra készülő férfi alakját vázolják fel az egyes vers-
szakok. Szubjektív fejlődéstörténet, sűrített fejlődésregény fá-
zisai bontakoznak ki előttünk. Mégsem az életesemények moti-
válják az előrehaladást: szerepük alárendelt. Csupán eszközei 
egy szellemi folyamatnak: a lényegkeresésnek. Úgy is mond-
hatjuk: a lényegkeresés fázisai fiktív életrajzi időrend látszatát 
öltik. 

Lényegkeresés és látszat: ez az antinómia vonul végig a ver-
sen. A vers alanya, beszélője olyan szellemi magatartás hordo-
zója, mely végigkíséri Babits életművét. Mindig is az abszolú-
tumra az egyént, a kort, a történelmet és - katolikuma szerint 
- az embert meghaladó szellemi lényegre tört. Szemléletében, 
értékrendjében az az egyéniség állt a legmagasabb fokon, aki 
individuumként is egyetemes értékekhez jut el, aki személyes 
tapasztalása révén meghaladja társadalmi és biológiai helyzete 
puszta egyediségét. De csak az haladhatja meg önmagát, aki 
öntudatosult, önálló személyiség, aki e szellemi keresés kocká-
zatait is vállalja. Ezt a magatartást nevezzük versünkkel kap-
csolatban lényegkeresésnek. Babits életművében korszakok, de 
akár egyes művek szerint hol pszichológiai, hol etikai, hol on-
tológiai értelme, célja volt a lényegkeresésnek. Az I. világhá-
ború, majd később az egyéni szenvedés hatására mindinkább 
etikai értelmű lett ez a lényeg legfőbb értékhordozó fogalmá-
ban, az igazságban. A Zöld, piros, sárga, barna eltér ettől az 
értékvilágtól. A lényeg itt ontológiai lényeg; a keresés ontoló-
giai értelmű keresés. 

A virághoz, a könyvekhez, a ruhákhoz tapadó színeken át 
ugyanis a léthez, az önmagától létezőhöz akar eljutni a vers 
kereső, kérdező hőse. Mi van túl mindenen, minden jelenségen 
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- kérdezi. A lényegkeresés tehát transzcendens célt, célképze-
tet tételez föl. A keresés eredményét azonban egészen az utol-
só versszakig nem nevezi meg, poétikai szempontból úgy 
mondhatjuk: késlelteti. 

Látszat és lényeg viszonya, a lényeg keresése Babitsnak min-
dig is fő lírai témája volt — mondtuk. A téma egyúttal névvel 
nevezhető gondolati hatásokhoz kötődik. Ezek az indíttatások 
mindenekelőtt a harmadik strófában összpontosulnak vagy in-
kább rakódnak sűrű rétegekben egymásra. A ruha azonosítása 
előbb a lélekkel, majd a testtel, a ruha mint látszat, Carlyle és 
Schopenhauer filozófiai metaforáira utal. Mint Rába György 
részletesen kifejti, a fiatal Babits költői képbe sűrítve itt-ott 
fölhasználta Carlyle ..ruhák filozófiáját", az angol romantikus 
gondolkodó sokrétűen alkalmazott jelképét a ruhákról, melyek 
eszmét, ,,isteni misztériumot" testesítenek meg az emberi élet-
ben. Ez eszmének „minden látszat, s kiváltképp az Ember és 
művei csupán köntöse. . . , amely láthatóvá teszi" — mondja 
Carlyle. vagy másutt, versünk szempontjából sokatmondóan: 
,.mi más az ember maga s egész földi élete, mint jelkép, ruha 
vagy látható öltözék a mindenható isteni Énje számára . . . így 
mondhatjuk azt is, hogy az ember fel van ruházva testtel". 
Bármily meggyőző is az analógia, mégis mennyire más minősé-
get kap a jelen vers kontextusában ez a jelkép! A Carlyle-su-
gallta képet a fiatal Babits még az örök megújulás hitéhez, 
vágyához kapcsolta: „a régi eszme váltson ezer köpenyt, / s a 
régi forma új eszmének / öltönyeként kerekedjen újra" — így 
szól első kötetét nyitó versében, az In Horatiumbàn. Itt nincs 
efféle távlat: a ruha csupán látszat, mely a lényegkeresés útjá-
ban áll. Közelebb áll versünk jelentéséhez a schopenhaueri mo-
dell, amely „Mája fátylaként" határozta meg az egyedekre és 
egyedi viszonylatokra bomlott, látható világot, mely csupa lát-
szat: egyetlen mozgatója s lényege ugyanis az akarat. Babits 
azonban itt. e versben nem idézi föl a német filozófus útmuta-
tását, az akarat megszüntetését, mint egy-egy fiatalkori versé-
ben tette: nem is ad egynemű választ a föltett kérdésekre. A 

1 1 * 
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lírai beszélő magatartásának lényege éppen a kérdezés, s ezzel a 
vers gondolati anyagának harmadik rétegéhez jutottunk, ahhoz 
az eszmerendszerhez, amely az emberi tudat világmegismerése 
legfőbb módjának a kérdező attitűdöt tartotta: a husserli feno-
menológiához. Történetileg ez a legkésőbbi réteg Babits élet-
művében: a 20-as évek második felétől figyelhetett föl Hus-
serlra, elsősorban barátja, Szilasi Vilmos révén, akinek egy 
Husserl-tanulmánya 1930-ban meg is jelent a Nyugatban. 
Németh G. Béla mutatott rá a fenomenológiai kérdező attitűd 
jelenlétére a Csak posta voltál c. Babits-költeményben, mely 
szintén a Versenyt az esztendőkkel!-kötetbe tartozik. A dol-
gok transzcendens lényegére kérdező Wesenschau, a lényeg-
szemlélet valóban rokonítható Babits mindkét versének kér-
dező beszédmódjával. Versünk még a megismerő szubjektum 
szerepeltetését illetően is emlékeztet a fenomenológiai mód-
szerre: fiktív életrajzisága ellenére mintegy zárójelbe teszi a 
lírai szubjektumot, hogy magára a megismerésre koncentráljon. 

Csakhogy a kereső folyamatot a Babits-versben mindvégig 
szkepszis hatja át. Mi más minden versszak, mint egy válaszle-
hetőség kudarca? Hol csak sejtetve, hol nyíltan kimondva, de 
mindannyiszor megszületik az ítélet: nem, ez sem az áhított 
lényeg. Sem a gyermeki idill, sem a könyvekből merített tudás, 
sem a testi mámor. A tarkaság e versben negatívan minősül; 
pedig ez volt a fiatal Babits egyik kedves értékképzete, a világ 
sokfélesége, színek, érzelmek, tudatok, istenek sokasága. A ké-
sőbbi, a háború utáni Babits azonban már egyre inkább egyet-
len lényeget keres, cél- és értékképzete már nem plurális, ha-
nem monista. Versében egyébként nemcsak gondolatrendsze-
rekre, de saját életművére is visszautal: „Hányszor vágytam 
már lenni meztelen!" — mondja, s ezzel pl. az Erdei lakásban 
(1923) vitális tartalmú lázadását vonja vissza: „De . . . láttam, 
hogy a test is csak ruha volna". E paradox, csontig tagadó 
képes kijelentés után mi következhetik? Az összefoglalás kér-
déssora, s a válasz: 
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Mi van túl minden tarkaságon? 
Világon, virágon, ruhákon? 
Lelken és testen? 
A semmi vagy az Isten. 

Az eddigi - versmondattanban is tükrözött — „tarkaság" 
után arányosan tagolt mondatok, sugárzó fogalmiság: s maga a 
vagylagos válasz, mely alighanem egyedülálló Babits életművé-
ben: A semmi vagy az Isten. Nem az egyetlen lényeghez ért el, 
hanem két egymást kizáró, de egyként tételezhető lényeghez. 
A sor költői energiáját éppen e kettős vagy-vagy állítás adja 
meg. Akár Keresztes Szent János misztikus istenképe. a to do y 
mda, a „minden és semmi" modern változata ez a sor, ahogy 
Rónay György értelmezi, akár a paradox istenhit más válfajait, 
pl. a pascali „fogadás" reminiszcenciáját látjuk benne, minden-
képpen két különnemű lényeget, kettős metafizikai állítást 
nyújt a várt egyetlen lényeg helyett. Babitstól szokatlan az is, 
hogy a válasz egyik főnevét, lényegét sem értékeli, pusztán 
egymás mellé helyezi őket. Pedig Babits döntően értékelő al-
kat: a két lényegnév is sokrétű minősítéssel fordult elő lírájá-
ban korábban is, későbben is. így például kései lírája az Istent 
mindenekelőtt a Gondviselés, az Elrendelés, valamint az em-
beri szabadság viszonyrendjében közelíti meg (Ádáz kutyám, 
Az elbocsátott vad). Itt erről szó sincs, pusztán a metafizikai 
lényegre csupaszított alternatíváról: a semmi vagy az Isten. A 
lételméleti kétely, szkepszis válasza ez. mégis állító értelmű 
válasz, egy keresésfolyamat lezárása. Ami utána következik, az 
voltaképp elválik e vers fő folyamatától: az túl van a keresésen. 
Az őszi lomb szín pompája is látszat, látszat — immár — a halál 
lényegéhez képest. A néhány soros verszárlat rezignációja elégi-
ába fordítja a verset, látványának jelképisége már az egyetemes 
lírai hagyományban rögzült, emblematikus. A lezárás ezen kí-
vül ismét az egyedi szubjektivitást érvényesíti, mely eddig job-
bára eszköz, ürügy volt csupán. Egy fordulatának folytatása is 
lesz a Babits-lírában: „Nekem már a tavaszi lomb is őszi" — így 
jelen versünk; s ezt olvassuk az Ősz és tavasz közöttben: „Ne-
kem már a tavasz is ellenség". 
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Beszédtípus, műfaji hangültság 

Akármennyire eltávolodik is a szubjektív vallomástól a vers, 
beszédtípusa, műfaji hangoltsága mégis abból eredeztethető. 
Beszédhelyzetét tekintve mindvégig monologikus szöveg; a har-
madik strófa váratlan kiszólása — „és akkor, kedvesem" — nem 
valódi drámai alakzat, pusztán a környező szövegrészjelentését 
köti meg: kijelöli a testi szerelem asszociációs körét. A mono-
lóg tehát lírai monológ: itteni funkciója szerint pedig a lét-
összegző, visszatekintő, számvetést adó vers típusát idézi. A 
vers jelentésének, beszédmódjának, hangnemének két irodalmi 
elődjét nevezhetjük meg. Először: a tanulással eltöltött élet vé-
gén tudásában kételkedő Faust első monológját Goethe költe-
ményéből. Még fontosabb mintakép Arany, a Visszatekintés-
hó Arany, kinél az egyéni életrajzi anyag szintén általános 
tanulsággal telik meg, példázatba játszik át. Az életrajzi anya-
got, a vallomást hasonlóan távolítja, stilizálja a kései Babits, pl. 
a Restség dicséretíben, vagy az Aranyra nyíltan is rájátszó 
Botozgató c. versben. A Zöld, piros, sárga, barna pedig vég-
képp az egyéni életen túlnyúló motivációval, céllal írt „vissza-
tekintés". Épp e kettősségből fakad e vers mély iróniája, mely-
re ugyancsak ihlethette Arany. Babits iróniája elsősorban a 
hangnemében jelentkezik. A stíluskeverés, a stílus-heteronó-
mia, melyről korábban beszéltünk, így nyeri el jelentőségét: 
ironikusan ellenpontozza a célratörő keresést. Mélyebb érte-
lemben magát a disszociált képsor alapját, a szimbólumot, a 
szimbolizmust is ironizálja a vers. Fiatalkori lírájának fő for-
rása volt ez az irányzat, mely mindenekelőtt a jelképiség révén 
akarta sejtetni is, föltárni is egy-egy jelenség belső természetét, 
a dolgok mélyebb, transzcendens analógiáit. Akárhogy hatá-
rozzuk is meg azonban a szimbólumok funkcióit, komplexitá-
sát, az bizonyos, hogy a szimbolizmus lényegföltáró erővel ru-
házta fel őket. Ezzel szemben Babits itteni színei nemhogy a 
lényeget, hanem éppen a látszatot képviselik: nem főnevek, ha-
nem melléknevek, nem szubsztanciát, hanem attribútumokat 
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jelölnek. A vers tehát úgy veszi át egy költői irány alkotásmód-
ját, poétikáját, hogy megfosztja ezeket eredeti funkciójuktól, s 
újjal, negatív funkcióval látja el. Utalt a vallomásra, az impresz-
szionizmusra, a szimbolizmusra is, de mindegyik modelljét 
áthasonította, ironizálta. 

Hogy néhány szóval megkísértsük a vers értékelését a 
Babits-életmüben: talán nem tartozik a legnagyobb versei közé. 
Stílushatásai itt-ott túlzottak. Dinamikája nem eléggé feszült, 
híján van annak az „intelligenciaforrongás"-nak, melyet Babits 
annyira csodált egy nagy eszményképének stílusában, s mely 
az ő nagy verseit is áthatja. Mégis kulcsvers: egész életművére 
kiható gondolati indíttatások, poétikai eljárások gyűjtőhelye. 
Példája a lényegkereső Babitsnak, aki a kételkedésben is, a 
kételkedés ellenére is válaszolni akart és válaszolni tudott. 

BÁRDOS LÁSZLÓ 

PETŐFI METAFORÁIRÓL 

A metafora mint versesztétikai kategória 

A versélmény létrejöttében a stiláris elemeknek, mindenek-
előtt a költői metaforáknak igen nagy a szerepük. Minden mű-
vészet ábrázol, azaz érzékletes, képi formába önti mondaniva-
lóját. Ebből a szempontból a legkedvezőbb helyzetben a kép-
zőművészek (festők, szobrászok, építészek) vannak, ám a „má-
sodik jelzőrendszer", a nyelv birtokában az írók és költők is 
bőven élhetnek a képalkotás kifejezőeszközével. A képes vagy 
képszerű ábrázolás közvetlen módszere a leírás, amikor a költő 
a szavak segítségével végzi el azt, amit a festő az ecsetjével és a 
festékeivel. Ebben az esetben a feladat a külvilág jelenségeinek, 
formáinak és színeinek a láttatása. Az ábrázolás tárgya tehát 
maga is „kép", azaz érzéki valóság. 

Alapvetően más az alkotó tevékenysége, ha gondolatokat, 
érzelmeket, hangulatokat fejez ki, tehát ha az ember belső 




