
BABITS ÉS ILLYÉS A TISZÁNÁL
Egy-egy versük háttere

Babits két évig élt Szegeden és utána Fogarasra menet csak átrobogott a Tiszán-
túlon. 1927-ben járt ugyan Debrecenben, de többször is eljutott a Nagykunságra. Irt
is erről egy verset, amelynek hátterét az irodalomtörténetírás eddig nem próbálta
megfejteni. Ez a „Vasárnapi impresszió, autón" valamennyi gyűjteményes kötetben
benne van. Szövege a következő:

Vasárnapi impresszió, autón
Barna sár-szökőkút feccsen, gépkocsink fordulva reccsen;
jobbfelől a Tisza habja lustán villan pillanatra;
úgy állnak partján a fűzek, mint hajuk-mosó vén szüzek:
meghajolva és kifűzve lógatják fürtjük a vízbe.
De billen a föld alúlunk s a falú felé gurulunk,
Bús gyümölcsös lankad itt és egy kidőlt-bedőlt kerítés:
két galamb a kapu-íven gubbaszkodik primitíven:
lud-felhő zubban körültünk, barnán gágog vissza tülkünk;
ugatás és harang-foszlány fullad el zajunkban osztán.
Vége a litániának, kocsmánál gyűlnek a lányok.
Mi már a mezőt vágtatjuk, a falut az estre hagyjuk:
lányokat, templomot, kocsmát, nénit és pipáló gazdát
fölvillantva, s tűnve, hullva,, — mintha nem is lettek volna.
Ki mondja meg, mi az élet? Mi élünk-e vagy ők élnek?

A vers keletkezése jóbarátjának, Baumgarten Ferenc végrendelete óta kurátor-
társának a Baumgarten-alapítványban, a kitűnő irodalmár ügyvédnek, Basch Lóránt-
nak köszönhető. Baschnak sógorával, Schweiger Ödönnel együtt földbirtoka volt a
Tisza túloldalán. Nagyhátpuszta volt ez a kis mintabirtok, utolsó postája Cibakháza,
vasútállomása Homok, Szolnok megyében. A Basch-nővérek (Nini, Lián és Edit) itt
éltek 1938-ig, amikor a birtok értékesítése után Rómába költöztek és ma is ott
élnek. A három nővér közül Babitsék legjobb barátságban Basch Edit festőművész-
nővel voltak, aki Török Sophiet és magát Babitsot is lefestette. Rengeteget utazott
külföldön és hosszú levelekben számolt be külföldi élményeiről barátnőjének.
A Babits-hagyatékban található levelezésében nemcsak kedvenc Olasz-, Spanyol-
országából, Portugáliájából, Párizsból, az osztrák és svájci havasokból találhatók
üdvözletek, járt ő nővéreivel Indiában is, Isztambulban, Rhodos szigetén, sőt még
a Szaharában is. Tapintatára jellemző, hogy Babits fiatalkori rajongó cikkére emlé-
kezve a Provenceból Mistral arcképét küldte meg neki. A harmincas években már
sokat betegeskedő Babits ritkán tudott külföldre utazni, a nagyvilágról információkat
Basch Edit és nővérei szállítottak neki javarészt. De nemcsak külföldi útjaikról, ma-
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gyarországi bolyongásaikból is értesítették. A Dunántúlnak és Erdélynek épp oly
rajongói voltak, mint a Hortobágynak: ,,Szép itt nagyon — írta Basch Edit —, egy-
szer együtt kellene ide eljönni."

Babitsék, akik esztergomi tuszkulánumukon kívül egy-egy rövid szekszárdi vagy
pécsi látogatástól eltekintve, többnyire csak ritka vasárnapokon jutottak el vidéki
városok Nyugat-matinéira, szívesen jártak le Nagyhátpusztára. Bizonyos fokig ez volt
számukra a teljes kikapcsolódás. Itt nem vették körül őket irodalmárok, legalább is
nem ostromolták a magyar irodalmi élet híreivel és pletykáival. A közelben Homokon
egyetlen költő lakott, szegény Bányai Kornél. Ha a szolnoki művésztelepről valaki
kilátogatott, mint pl. Fényes Adolf, az már szenzációnak számított. Babits Petöli
nagyalföldi verseit nagyon szerette, Petőfi és Juhász Gyula a Magyar Alföld termé-
szeti szépségeit plántálták szívébe.

A pusztán ritkás fából álló ligetben egy kis Ámor-szobor tövében szeretett ül-
dögélni a költő, vagy a nagy diófa alatt, de az almafák között és a rózsaliget körül
is szeretett olvasgatva sétálni. Külön szobája volt a kis kúriában, ahol zavartalanul

dolgozhatott. Török Sophie itt kezdte írni orvos-regényét. Basch Edit a természet
rajongója volt; hozzájuk írt leveleiben elragadtatással ír az Alföld faunájáról: „Egy
magyar ökör nyugodt elbámészkodásában benne van az egész pusztai élet minden
nyüzsgésével és zajával. A bivaly egész különösen humoros állat, s olyan monumen-
tális, mint egy épület. Imádom ezt a pusztai életet. Sehol nem veszek annyira tudo-
mást a földről, égről s a mindenségről, mint itt. Valahogy békés szeretettel, jóindu-
lattal vagyok tele az egész világ iránt." Babitsék egyik ott-tartózkodásakor kiesett
egy kis gólya a fészekből; tíz napig nem teniszeztek, ott ápolták a gólyát, mindaddig,
amíg egy nap kibontotta szárnyát s nagy ívben elszállt a legelőre, hogy többé vissza
ne jöjjön. A kis Babits Ildikó a kocsissal, Józsa Pali bácsival élvezte a hintó és szekér
örömeit. A két család a Tiszára is kirándulgatott, Basch Edit egyik levelében azt
kérdezi: „A ti hármas képetek a Tiszán nem rossz, nem találod?" — Babitséknak
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Babits Nagyhátpusztán (Török Sophie felvétele, 1930 körül)
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Az országos mezőgazdasági kiállításon tenyészmarháival több ízben első díjat nyert
ez a tiszai képe azonban még nem került elő. Mellékelten látható azonban az 1932
előtti egyik kirándulásból a virágzó almafák alatt sétálva olvasgató Babits fényképe,
gazdaságból ősszel aztán rendszeresen érkeztek Pestre a szebbnél szebb almák és
a boros demizsonok.

Babits eddig ismeretlen hátterű és forrású tiszai verse egy vasárnapi délután
Pestre hazatérőben tapasztalt élményeit örökíti meg. Soltész Katalin „Babits Mihály
költői nyelve" című könyvében (Budapest, 1965.) érdekes észrevételeket tesz a tisza-
táji természet és tájszólás megörökítéséről a versben: „Ha a középrímeket követve
kétfelé tördelném sorait, elvesztené az alföldi síkon végigrohanó autó perspektíváját"
(42. 1.); „Az osztán szó rímhelyzetben fordul elő, falusi tájképet fest, ami megfelelő
környezetet teremt a népies hangalakú szónak". (73. 1.)

* * *
Illyés Gyula is járt egyszer Nagyhátpusztán, éspedig Pap Károllyal együtt. Pap

Károlyné most megjelent visszaemlékezéseiben ír erről. Illyésnek is van egy remek
verse találkozásáról a Tiszával. Ez a Bartha Miklós Társaság Üj Magyar Föld című
folyóiratában jelent meg. (II. szám, 66—67 1.) Illyés versesköteteiből kihagyta, pedig
a Nehéz föld és a Sarjúrendek korszakának egyik legremekebb darabja. Illyés nem-
egyszer kelt át a Tiszán, járt Debrecenben is (írt is erről verset), járt Hódmező-
vásárhelyen, Békés megyében a Lélek és kenyér anyagát gyűjtögetve feleségével,
járt a Nyírségben (erről Váci Mihályról írt nekrológjában emlékezik meg). Ez volt
első találkozása a Tiszával, 1929 nyarán.

A TISZÁNÁL I.

Cibakháza alatt ma este
Láttam először életembe
A Tiszát, némán folyt a gát
Közt, mint Petőfi versin át.

Pap Károllyal jöttünk, vitázva,
Hogy fölértünk a kopár gátra
Elnémultunk, a vén folyó
Elnyelte, mint nyugodt bíró

Gondolatunkat és forgatván
Vitte kuncogva, rángó hátán
Mosolyt villantva, — mint a hab
Fordul és tűnik a gondolat!

Néztem a folyót némán, s mintha
Ezer gondja rajtam át folyna,
Értettem titkos szemvetését,
Nyugalmát s őrült gáttörését.

A túlsó parton egy paraszt
Kapált, — ó tudtam, ugyanaz,
Akit Petőfi látott hajdan
Izzadni gondban, kínban, bajban.

Hunyt a nap. Az ég peremén
Úszott egy véres költemény
És lent a folyó haladt vér és
Tűz közt, mint fájó szülő-vérzés.

Lobogó síkság és köröskörül
A végtelen ég, mint födő,
Alatta tompán fortyog a heves
Délben a táj és tajtékozva fő.

Hajlonganak a zöld nyárfák a szélben,
Gyökerük tépi a talajt,
Mintha mennének ... minden lépéssel
Szívemig rántok egy-egy néma jajt.

II.

Az én földem ez is, örök magány
Susog a lombokból felém.
Az én népem ez is... tört szemek
S rángó dühök a szájak szegletén.

Nem jutott nekünk ebből a földből
És nem fog jutni egy falat.
Lépnék s kiáltnék. S zajongok, amíg
Egy röggel be nem, tömik szájamat.

Dr Gál István
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