
BABITS MIHÁLY REGÉNYEI
A kritikai kiadás margójára

Na pjainkban a ku ltúra szinte mindegyik terü le
tén válságje leket tap asztalunk. Színházak élik
végórájuka t, halódik az ope ra, folyói ratok sz űn

nek meg, biceg a könyvkiad ás is. Ebben a hely
ze tben csak örvendezhetü nk, hogy a Babi ts kri
tikai kiad ás változatlanul halad előre, és a Ha
lálfiai impozáns két kötetével (az egyi k a szöve
get, a másik a jegyzeteket tartalmazza) végpont
jára jutott a regények megjelentetése.

Babits regényeiből feltárul történelmünknek
fél évszázada, a 19. század "szélcsönd es" idősza

kát ól, amely mégis a lassú romlás kora volt, a 20.
századi csalások és panamák során keresztül az
"örök harcig" r midőn a világ eltökélten ássa sírját.

Az aránylag szerényebb mennyiségű epikus
anyagot tartalmazó regények erkölcsi üzenete
egyre fonto sabb. A lassú roml ást rombolás kö
vette és követi , egy re inkább igazolást nyern ek
Szekfű Gyula baljós megállapításai, amelyek
annak idején heves bírálatra késztették a Három
nemzedék némelyik olvasóját , s az a világkép is,
amely a Halálfiarból tárul fel. Am ikor először

sze mbesü ltem alaposabban a regényekkel, szin
te véletlenü l idéztem analógiájukként Arany
László m űve, A hunok halála részlet ét. mára vi
szont e sorok ugyanolyan id őszerűek. mint pél
dául a Kártyavár: "Ti ped ig, ó magyar! .. .
menn yi üres látszat! j Mennyi hiú légvár és
menn yi káprázat! j Délibábban úszol, csalfa
vizü árban, j Mely hol fényben mutat, hol csalfa
hin árban. j Melyben fenekestől felforgani lát
szo l, j Mi szilárd is rajtad, mind en inog, táncol,
j A látköre elötted csupa ködben vész el. j Fél
behagyod munkád lehanyatló kézzel, / Onbíza
lom csügged, hit, erély megrendül, j Az egész
nemzetre zsibbad t, tun ya csend ül. j Iszonyú
rémképek s mily tétlen ijedtség, j Hol van az ön
hit, mely kétségbe ne essék?"

AhogyaHalálfiai szép természeti képe is sej
teti: az álmoknak immár vége, helyükbe a halál
borzon gató sejtelme lép : "hirtelen szé lroha m
rázta meg a fákat, s egy csomó sá rga akáclevél
- a távoli ősz el őreszaladt. ideges hírnökei 
ugrott az asz talra." rr •• •elkeseredett magyarság
csücsült föl a hegyre strázsálni" - olvassu k a
szüre ti han gul at rajzába. s ez t az elkeseredettsé
get ebben a generációban Világos emléke táplál
ta, de Trian on döbb enete csak fokoz ta, s az Elza
pil6tában emlege tett "örök harc", a háború k
soha meg nem fékezhetőségének tudata csak fo-
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kozta. Az "örök harc" kifejezést talán Reviczky
Gyula sugallta Babitsnak: "Csak harc! Orök
harc mind enáron! j Eleje nem volt .. . lesz-e
vége? j Mikor lesz már csönd a világon? j Mi
kor lesz már igazi béke? j Meddig fog harcban
vér ömölni? j Meddig fog ember t ember ölni? j
Ki itt h óhér? Ki a zsa rnok? j Király? Né pszel 
lem? Allam érdek? j Ki hozza létre mind e har
cot? j Kin szá rad annyi embe réle t? j S ki fogja
elmondan i végre: j Pihenjetek meg! Itt a béke!"

Kerbolt. a Kártyavár egyi k legfontosabb sze
replője ekké nt jellemzi a regénybeli Ujvárost :
"Különös moslékba csöppentek itt Jókai világá
nak cs öppjei", s hogy mennyire megh aladta a
valóság Jókai regényén ek makulátlan hőseit, az
is bizonyítja, hogya HaláIfiarban Miska már a
padlásra viszi azokat a könyveket, amel yeket
Garamvölgy i, az Uj földesúr bölcs, passzív ellen
állója félrevonulva olvasgatott, s a nagy mesélő

jellem óri ásai örökébe az állam ügyeinek új go n
dolkodású képviselői léptek, akik fölfelé lép del
nek a friss új palota rézből, ezüstből és aranybó l
épített lépcsőin . "A réz, ezüst és aranya fizeté
seket jelképezi" - olvassuk a regény napjaink
ban igazolást nyerő sorait.

Gondolkod ás, alkotás, a szellem építése 
ezek lettek volna (és lennének) az értel miség
kötelességei. Mindebből semmi sem va lósult
meg, az értelmiség - az író sze mléletes kifeje
zésével - "ellankad t", a fejlődés folyamatát
nem a bölcs belátás és a hagyom ányoktól is át
hatott jövőkép jellemezte, hanem tragikus gép
szerűség: " kerekei volt ak, gondolkod ás nélkü l;
mi szükség volt arra? A felhúzott masina magá
ban járt már, mint halott gép én rnasin ája, gon
dol at és alkalmaz kodás nélkül, tragikusa n."

Az ellenőrizetlen és az erkölcseit tagad ó kor
szak valóságos eldorádója volt ( és maradt) az
olyan jellemeknek. mint Madár, Újv áros, pol
gá rmestere, a szé lhá mos vállalkozó arche típusa,
akiből teljesen hiányzik már az említett "ellan
kad ás" , sőt, Partos bíró szemében "valóságos
kultúrernber", aki nyakig merül el a piszkos pa
narn ákban, am elyek nemcsak a lelkeket rontják
meg, han em a váro s poros, sze nnyes képében is
megmutatkozn ak, de felold ozza magát, tisz tá
nak érzi lelkiismeretét, hiszen hite szerin t a k ő

rülmények rontják meg: " .. .a keze hogy marad 
jon tiszta annak - mondja Kerboltnak - , aki
nek sárból kell építeni? Sárból építeni: ez volt
mind ig a sze nvedélyem, ez is szenvedély."

Madár János végül megbukik, az ellenzék
győzedelmeskedik, de nem szabadulhatunk at-



tól az érzésünktől, hogy éppen ő ugrik majd le a
Halál automobiljáról. mert majd még lesz szük
ség rá, másik Ujváros felépítését kell elkezde
nie, s a jog eszközei sem alkalmasak féken tarta
sára, mert ebben a közegben az igazság - s
vele a jog - relatív. Ebből a fokozatosan er
kölcstelenné váló környezetbőlnem lehet kisza
kadni: a régi morál képviselőimegbuknak, má
sok, mint a Kártyavár Partosa, előbb alkalmaz
kodnak, majd beleolvadnak: " ... ő is e nagy já
ték szereplője már, élete, pénze egy csepp lesz
itt e nagy, forró tengerben. Egyedül, és mégis
együtt már ezzel az egész különös forgataggal,
beléje fonva láthatatlan szálakkal, mint egy
morzsa, ha egy kűlönös, erjedő féregtelepbe
pottyant, és azonnal erjed ni kezd és beléje ol
vadni maga is."

Az "erjedő féregtelep" már-már naturalista
részletezésű leírása Babits regényvilágának kü
lönös sajátossága. Különös, hiszen a költő pá
lyája kezdetétől idegenkedett az alacsonytól, a
"piszkostól", ám regényeiben ezek a hitelesítés
elemei. Tábory Elemér tudathasadásos állapotá
ban olyan régiokba száll le, amelyektó1 a
"Sonntagskirdnek" tudomása sem lehet, részle
tesen mutatja be az inasok világát, az elfeledett
mesterségeket, a lét mély rétegeitől idegenkedő

cisztercita szerzetesek apró-cseprő pletykáit,
amelyeknek nem elhanyagolható eleme a kor
szakot jellemzőantiszemitizmus sem, s a kűlvá

rosi nyomorúság már-már ijesztő képeit, ame
lyek Kóbor Tamáséival vetekszenek. Ezekből a
mélyvilági jelenetekbőlemelkedik ki tiszta jelle
mével egy-egy szereplő, akinek bukását azért is
érezzük fájdalmasnak, mert képtelen meghalad
ni a szorongató valóságot. Timár Virgil jófor
mán az egyetlen olyan alakja Babitsnak, kinek
veresége nel? jár végzetes következményekkel,
mert szent Agoston szavai nyomán egy másik
világrendbe hatolás esélye nyílik meg előtte:

"Most következik az igazi, az egyetlen szere
lem: az Isten szerelrne." De még ő is szorongó
szívvel gondol a szerzetesi élet egyik fájdalmas
valóságára: a magányos öregkorra. S hogy a
ciszterek közössége voltaképp nem az ő magas
latáról szemléli az életet, nagyon hitelesen ábrá
zolja a Timár Virgil fia remek jelenete:

". ..a ciszterciták refektóriuma. Tamás a halat
hordja körül. Timár helye üres.

- Hol van János? - kérdi Lesinszky, aki
csökönyösen civil nevén hívja kollégáját.

- A szobájába kérte a vacsorát - felel Tamás.
- No, kívánesi vagyok, itt marad-e a

Vágner-fiú? - szólt Bogár Szaniszló.
- Majd talán bolond lesz! - mondta

Szoboszlai. - Csak nem marad egy unalmas
vén pap mellett holtig!

553

- Találkoztam vele - mondotta Szádi
Márk. - Hálátlan fiú; makacsnak látszik és
rosszindulatúnak. Mindig mondtam én, hogy
nem szabad elkapatni a diákot. ..

- Hiába, csak kitör a zsidóvér - kiáltott
Lesinszky, beletörölve maszatos ujját a nagy
szalvétába. - Menjen, ahová való, Judapestre!
- (Osztrákgyűlölete nem akadályozta, hogy be
ne tanuljon egy emlékezetes mondást Bécs ma
gyarfaló polgármesterétől.l

- A mi Virgilünk is lehetne okosabb 
mondta Gombos Cirill. - Valljuk meg, ez túl
zás volt, amit ő csinált avval a fiúval.

- A szív túlsága tiszteletreméltó - szólt a
házfőnök. Tamás somlait töltött (a rend pincéjé
ből) s még sokáig tárgyalták az eseményeket."

A szív túlsága egy életforma és életvitel jel
képe a civil környezetben. Az a nemzedék,
amely a kiegyezés után élte öneszmélése idejét,
már nem a hősies létet tekintette ideáljának,
nagy álmokat sem dédelgetett, a "derék ember"
volt eszményképe, "egy Deák Ferenc, egyszerű,

szabad, bölcs, igazi férfi, de nem oly idegen,
asszony nélkül. Ellenkezőleg: kedélyes nagy
ház, vidám gyerekek, hozzátartoztak az esz
ményhez, a házias növel." Ezek a már-már
Szabolcska Mihály tollára kívánkozó szavak a
Halálfiai Miskájának is ábrándképei, s álmait,
vágyait nagy füzetbe le is írja. A valóság azon
ban cáfolja a vágyakat. Az élet lassan folydogál
medrében, hiszen kivesztek belőle a nemes,
nagy célokért hevítő indulatok, porosodnak a
könyvek, s a következő generáció tagjai azt
érezték, amit a regény Imrusa, aki "néha való
sággal halottszagot érzett maga körül, s a ma
gában hordott csöpp friss élet úgy égett, mint
bűn és furdalás, ecet és epe".

A Kártyavárban a város új épületeivel, ma
gasba szökö tornyaival már nem ad illúziókat.
Egy generációval korábban még valóságos extá
zist keltett a látvány, mely a jövő hatalmas kilá
tásait szimbolizálta a szemlélő számára, az apja
oldalán Budapestre kiránduló úgy érzi, a nagy
betűs Elettel és a Csodával szembesülhet, ám
halvány sejtelemként felmerül benne az is, hogy
ez csak a felszín, s az ezredforduló látványos
hazafiaskodása meg sem érinti, a panoptikum
viaszbábjaira emlékezteti csak. Aztán bekövet
kezik a pusztulás az Elza pilótaban, hiszen a Vá
ros és a városok a pincelétet kínálják lakóiknak,
akik egyre inkább abban a tudatban élnek, hogy
az élet értelme az örök harc, s "az olyan világ
ból, ahol nem törődnek vele, el is tűnik az Is
ten". És itt eljutunk a hallgató, mozdulatlan Is
tennek ahhoz a képéhez, amely sok változatban
merűlt és merül föl a múlt (és a jelen) század
gondolkodás-történetében. Bezzeg az a 19. szá-



zad, amely már a lassú romlás tüneteit mutatta
a HalálfiaIban! Elza "a XIX. századra úgy nézett,
mint egy középkori szerzetes a klasszikus idők

re". Az ő korára megfakult, elrongyolódott a
klasszikus ideál, s hiába próbálta visszaperelni
a sorstól, egyéni életének tragikus fordulata is
azt bizonyította, hogy a világból kiveszett a hu
manizmus, amelyet a regény professzora "a ne
urózis tipikus tünetének" nevezett, s helyette a
kollektivitás és a harc jelszavát hangoztatta, jól
lehet nyilvánvaló, hogya végső győzelmet

egyik fél sem vívhatja ki, s a közösségbe szür
külő ember nem lehet méltó utóda a nagyszabá
sú személyiségeknek.

Egy rövid kitérő erejéig szólnék Babits regé
nyeinek statikus voltáról. A cselekményesség
ereje még a Halálfiazból is hiányzik, holott nem
zedékek sorsát mutatja be. Talán a Gólyalallifa a
hagyományos értelemben "regényszerű", a töb
biben az aprólékos jellemzés, a pontos környe
zetrajz az uralkodó, s a modern regényírás irá
nyába tett lépésként értékelhetjük a gyakori el
mélkedések beiktatását, amelyek hol egy-egy
szereplő, hol az író reflexiói. Elmélkedő részek
túlsúlya jellemzi az Elzapilótát, amely inkább az
őrületbe hajló élet esszészerű rajza, semmint a
szereplőket fejlődésükben bemutató műalkotás,

az ő egymáshoz való viszonyuk is kialakult,
változatlan világképeik ütköztetése, amelyben
elmozdulás nem tapasztalható. Vannak pillana
tok, amikor a regény szereplőinek tudatában
megjelenik az új élmény vonzása, de kiderül,
hogy ez csak látszat, a lényeg változatlan. Elza
átkormányozza gépét a frontvonalon, és "oly
országba jutott, mely messzebb és titokzatosabb
volt a túlvilágnál", de ez az ország mégsem kü
lönbözik a másiktól, benne is az "örök harc"
gondolata az uralkodó, s Elzát rövid kiképzés
után küldik is vissza, hogy szülőhazáját bom
bázza. S ebben az ábrázolásban leginkább Ba
bits jelenének kritikája fogalmazódik meg,
amint erre Schöpflin Aladár utalt megvilágító
bírálatában: "A költőnek nem kellett mást tenni,
csak megnagyítani a háborús élményt, meg
hosszabbítani az átélt kép vonalait, kitölteni a
kép hézagait fantáziájából, belevonni a háborús
szellem új vívmányait, a halálgázoktól kezdve a
francia határon épített fantasztikus vár- és lö
vészárok-rendszerekig - és megvolt az új világ
képe a mai valóságokból építve a képzelet ce
mentjével. S ha erre rájöttünk, előttünk a költő

és a mű célja: a mábóllogikailag következőjövő

képében a jelen kritikája. Az utópia így egyszerre
vitairattá lesz tudatunkban: szirénajel az embe
riségnek, hogy hova érkezhetik el, ha azon az
úton halad, amelyen ma elindult." S e haladás
Babits szerint azért végzetszerű,mert az ember
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elképzelései és vágyai tagadására épül, azt sem
misíti meg erőszakos mechanizmusával. Elza a
világ tragédiájának mondja, hogy "mindenki kí
vánja a békét, mint a paradicsomot, s mégis
kényszerül megtenni mindent, hogy ez a paradi
csom meg ne valósuljon". Talán nem történetiet
len arra hivatkoznunk, hogy minden társada
lomnak ez a végzetes sorsa, amelyre rátelepszik
a politika, s érdekei szerint hívja harcba az em
bereket, illúziónak mutatva békevágyukat. A re
gény - melyet valóban lehet vitairatunknak is
mondani - világossá teszi, hogya"tömeg" a fö
lötte állók kénye-kedve szerint, érdekei szelle
mében mozgatható. (Ez a nézet számtalan válto
zatban nyert megfogalmazást bölcseleti művek

ben és regényekben - elég csak Máraira utal
nunk.) Nagyon keveseknek adatik meg az a le
hetőség, hogy az élet örök körforgását fölismer
ve túllépjék a "sajnálatos epizódokat", amelyek
ból Schulberg professzor meglátása szerint né
melyeknek lehet ugyan kibúvója, de a tömegek,
pontosabban a tömegember nem emelkedhetett
a tiszta szellem birodalmába, s ezért érzi köteles
ségének, hogy engedjen a harcra hívó jelszavak
nak. (Nem találkoztam még azzal az elképzelés
sel, hogy Babits ábrázolásmódjára a hitleri pro
paganda is hathatott, de ezt is feltételezhetjük,
ismerve a regény keletkezésének idejét.)

Elza egy egész nemzedék életérzését fogal
mazta meg, amikor így jellemezte magát: "Egy
másba kapaszkodtunk, külön életet csináltunk
magunknak, rajongtunk mindenért, ami régi, bé
kebeli, kizártunk mindent, ami új és háborús. A
régi könyvek és régiségek őrületét oltotta belénk.
E korszak és szemlélet végpontjáról írtak köny
veket a bölcselők, például Spengler, s az új világ
fájdalmas látomása merült fel Babits Az Isten és
ördög című versében: "En már összeomlott váro
sokat látok. / Vad paloták helyén csöndes rom
hegyeket, / s betonok gőgjéból törmelék sziklá
kat. / Szakadt drótok lógnak, mint tavalyi gaz /
s messze tereket fed a vasak selejtje: / feledt célú
gépek hullamezeje ez, / ahol a rozsdának nyil
virágos kertje. / A megmaradt ember kibúvik
tornyából. / Gyilkos üledékek foszlanak a
völgyben."

Kortársai bizonyára a zaklatott lelkű lírikus
apokaliptikus látomásaként értelmezték e soro
kat. A második világháború eseményei azonban
meghaladták a vers képeit, napjaink történései
pedig az Elza pilótát. A regény ezzel a szóval zá
rul: .Pulladozom", s aki ma is hisz abban, hogy
az élet és az emberség értelmét a kultúra adja,
maga is zihálva kapkod levegő után.

Babits regényei tulajdonképpen a fogyó leve
gővétel egyes állomásait ábrázolják, fokról-fokra
pontosan mutatva a mind súlyosabb betegség



stációit. Az elrontott élet képe legmeggyőzőb

ben a remek HalálfiaIban bontakozik ki, de a re
gény elemzése során Tóth Aladár, az egyik leg
nagyobb magyar zeneíró. felvillantja a menek
vés esélyét is: U" .hinnünk kell a titokzatos Ma
gyar Eletben. Hinnünk kell benne akkor is, ha
letépte szárnyainkat. ha elzárta, eltorlaszolta
szabad vágyaink szabad útját. Térjünk meg
őhozzá, akiktől jöttünk, boruljunk keblére, ipar
kodjunk ellesni szívverését. Ilyen, ilyenféle va
júdásból született a Halálfiai költészete. A büsz
ke lombkorona mély, önmegtagadó alázattal
meghajolt: vissza a Győkerekhez." A megtartó
gyökereket Imrus számára a kultúra jelentette, s
higgyük - mert ez adja reményünket -, hogy
igaza volt, s igazsága napjainkban is érvényes. S
reményt adó sugallata - mint Tóth Aladár fi
gyelmeztetett rá - valóban rokonítja Kodály
Zoltán Psalmus Hungaricusával.

Amikor Szentkuthy Miklós végigolvasta Ba
bits akkor hozzáférhetőesszéit, tanulmányt ter
vezett az íróról. Elképzeléseit Tompa Máriának
fejtette ki. (Olvasható Az élet faggatottja című,

rendkívül érdekes gyűjteményben,amely a Ham-

vas Intézet kiadásában 2006-ban jelent meg.)
Babitsot valamiképpen a Szent Orpheus breviári
umába akarta iktatni, legalábbis erre nem egy
szer utalt kettejük beszélgetésében. Az esszéket
három csoportban tárgyalta volna részben Dan
te nyomán, akit Vergilius az Infernón, a Purga
tóriumon és a Paradicsomon vezetett végig.
Tervezett Babits-tanulmányában e hármasság
analógiáin vezette volna az írót Szent Mihály
arkangyal.

Ezt a három lépcsőfokota regényíró Babits is
végigjárta, azzal a különbséggel, hogya Pokol
és a Pugatórium sokkal többször jelenik meg e
műnemben írt alkotásaiban, a Paradicsom ígé
rete csak a Halálfiai Imrusának elképzeléseiben
és az Istennek szentelt életű Timár Virgil gon
dolataiban merül föl.

A kritikai kiadás számos munkatársa min
den elismerésünket megérdemli, felsorolásuktól
eltekintenék. valamennyien jelentékeny adatok
sorával gazdagították irodalomtudományunkat
és benne a Babits-filológiát.

RÓNAY LÁSZLÓ

A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA

Rochlitz Kyra: Válaszúton 1.500,-
Visky András: A különbözőség vidékén 1.600,-
Gabriel Marcel: A misztérium bölcselete 1.900,-
XVI. Benedek pápa: Bevezetés a keresztény hit világába 2.700,-
Avery Dul/es: A kinyilatkoztatás modelljei 2.500,-
Avery Dul/es: Az egyház modelljei 1.800,-
Balassa Péter: Az egyszerűség útjai, sötétben 1.300,-
Máthé Andrea: Útvesztőben 1.100,-
Beney Zsuzsa: Möbius-szalag 1.500,-
Innen és túl. Versek az Isten-kereső emberről 2.900,-
Wolfgang Beinert: A katolikus dogmatika lexikona 3.600,-
Th. Schneider: A dogmatika kézikönyve 1. 2.600,-
Th. Schneider: A dogmatika kézikönyve 2 2.600,-
Bozsóky - Lukács: Az elnyomatásból a szabadságba 1.900,-
John Powell: Miért félek attól, aki vagyok? 1.200,-
John Powell: Miért félek a szeretettől? 1.200,-
John Powell: Egészen ember, egészen élő 1.200,-
John Powell: A tartós szeretet titka 1.200,-
Terri Apter: A magabiztos gyermek 1.600,-
E. Kübler-Ross - D. Kessler: Elet-leckék : 1.600,-

A kiadványok megvásárolhatók vagy megrendelhetók a Vigilia Kiadóhivatalban:
1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. em. 420.
Telefon: 317-7246; 486-4443; Fax: 486-4444
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