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DIENES OTTÓ 

Az olvasó Babits Mihály 

I. 
A rendet különleges helyzetként kell 

elképzelnünk. Ha ez a különleges helyzet 
megszűnik, akkor bekövetkezik a rende
zetlenség, azaz a világ vége, a káosz. 
Így tehát a rendet a káoszból való elsza
kadási kísérletnek, erőszaktételnek kell fel
fognunk. Amíg az élettelen világ - vagy 
legalább is az annak tűnő - a rendezet
lenség (formájának elvesztése) felé tart, 
azaz entrópiája növekszik, az élő szerve
zetek mindenáron, s az élettelen világénál 
sokkalta nagyobb energiakifejtéssel ne-
gantrópiára törekszenek: a bekebelezett 
energiából negantrópiát hoznak létre, a 
káoszból a kozmoszba menekülnek. A 
nem-létből a lét-be. 

Az ember mint olyan, az élők eme 
különleges szerveződése, az ál-létből a 
számára feladatként adott valódi létbe tö
rekszik. Nemcsak a mindenhonnan reá le
selkedő káoszt, a rendezetlenséget akarja 
legyőzni, hanem megtetézi azzal, hogy 
létre akarja hozni az eszményi valóságot, 
az Eszményi Várost, amely természetesen 
nem azonos a Kierőszakolt Kommunával. 

Je tiens impossible de connaitre les parties sans connaitre le tout, non 
plus que de connaitre le tout sans connaitre les parties." 

(„Lehetetlennek tartom, hogy megismerjük a részeket az egész, s 
hasonlóképpen: az egészet a részek megismerése nélkül.") 

(Pascal: Gonlafok, 72.) 

A költő - a Mindenség Mérnöke -
mindenkinél mélyebben feltárja a rend le
írhatatlan fenségességét, hogy aztán a ki
józanodás tragikus pillanataiban annál 
mélyebbre zuhanjon a reménytelenség 
szirén-karjai közé. Babits maga is ráesz
mél arra, hogy a Világmegváltás folyama
ta - s ebben a folyamatban az írástudó 
munkálkodása - a kudarcra ítéltetés záto
nyaira kell hogy fusson, s hogy a békés ki
kötő inkább csak eszmei délibáb, sem
mint a közeljövőben bekövetkező konkrét 
fizikalitás. A kudarcraítéltetésből fakadó 
kishitűség kicsinyesen emberi hályogát 
maga az Úr tépi le Babits Jónása szemé
ről: „A szó tiéd, a fegyver az enyém. /Te 
csak prédikálj, Jónás, én cselekszem." 

A condition humaine fenségesen 
tragikus, egyúttal tragikomikus küzdőtere, 
arénája, a babitsi Isten - legalább is az itt 
jelen lévő - működési területévé (játszóteré
vé?) válik: egyedül a kozmikus Teremtő (-
és valójában az-e Babitsnál, vagy inkább 
a legmagasabbrendű noeticus tudat ka
paszkodása a humánumba vetett relígió 
enyhet adó oázisába, mindegy -) sugall 
csak számunkra felfoghatatlan logikát ab
ba, ami katasztrofálisan illogikusnak tűnik, 
mivel az emberi értelem és minden magas
rendű szellemi tevékenység, igyekezet elle
nére munkálkodik a káosz, az entrópia, a 
rendvesztés, az eszményi valóságtól való 
nagyfokú eltérülés. A „miniatűr isten" (vicen-
te Huidobro leleménye), a költő aláveti ma
gát a legvégső, dilettánsok számára isme
retlen kozmikus felismerésnek. Az egocent
rikus tér-idő illúziója szertefoszlik, hogy he
lyet adjon a kozmikus mozgások számunk
ra csak sejthető irányultságának, ha egyál
talán hiszünk abban, hogy ilyen létezik. -

Esztétika és etika transzcendens vigasszá 
szublimálódik. A poete doctus noeticus to
vábbfejlődéséről van szó tulajdonkép
pen. A pozitivista gondolkodást túllépő, 
az értékhordozás értelmében vett tudati ki
teljesedésről és az ebből fakadó rezig
nált, de nem a reményvesztettséget ma
gán hordozó negativ tudomásvételéről. 

II. 
Jean Paul egy helyütt azt írja, hogy min

den nyelv a többé-kevésbé elfakult metafo
rák szótára. Ha azt vesszük figyelembe, 
hogy a közlés információtartalma a hang
zavarból, a „zaj"ból emelkedik ki, s ahogy 
egy információ elterjed, elveszti újdonság 
jellegét beleolvadván a közhelyek káoszá
ba: növekszik az entrópiája. A költő azon
ban megújítja a kifakult metaforákat, új 
energiával tölti fel a nyelvet, ami nem lehet 
csupán elszürkült metaforák merkantilista 
halmaza. Cél, hogy a szavak a szellem és 
az értelem jelei legyenek. Így az emberi ta
pasztalatok végtelen sorainak végpontjai, 
illetve jelenlegi állomásai. Ezek a tapaszta
latok a pozitivista ésszel aligha felmérhető 
múlt tapasztalatok kiindulópontjai a még is
meretlen jövő felé vezető úton. A szó lénye
ge valójában nem merül ki abban, hogy 
érzelmet vagy gondolatot közvetít, sem je
lenlegi jelentésében csupán. Az igazán 
nagy költészetnek ezért varázsereje van, 
az Ige van jelen benne. 

Aligha fér kétség ahhoz, hogy a 
nyelv megszületése az embernem létrejöt
te is. Minden szóba, a hangok megfor
málásába hatalmas erőfeszítés, teremtő 
hőstett foglaltatott bele. A beszéd megte
remtése - megteremtődése az ember
nem művészi hőstette, ha a művészetet 
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a valóság meg -, illetve újjáteremtésének 
és plasztikus képmásának tekintjük az em
beri tapasztalatok révén. A szóban meg
valósuló teremtés útján az ember hatal
mába kerítette az univerzumot. Új dimen
ziót fedezett fel, önmagában egy olyan 
világot, melynek segítségével az élet, a 
létezés és a lét egyre magasabb formátu
mú perspektívái nyíltak meg egyedül csak 
az ő számára. Így az ember képessé vált 
arra, hogy meghaladja pillanatnyi ember
voltának állapotát. A racionálisan meg
magyarázhatatlan őstapasztalatok szim
bólumokba sűrítődtek. A szimbólumok 
nem önkényes találmányok: a kifejezés 
olyan spontán formái, amelyek a formáló
dó emberi szellem legmélyebb tartomá
nyaiból emelkedtek a szóban kimondha
tó valóságszintre. 

A régebbi korok inkább tudatában 
voltak annak a sarkallatos igazságnak, 
hogy a szó csak az emberre jellemző va
lóságdimenzió megteremtője. 

III. 

Már magában az ember szóban 
szimbolikus mélytartalom rejlik, olyan tar
talom, amely magában foglalja az ember
nek történelme folyamán kialakult önké
pét, önarcmásál az összegezés és az uni
verzumba való belehelyeződés alapján. 

Az ember ősi idők óta úgy jelenik 
meg a különféle tradíciókban mint a vi
lág szintézise, az univerzum kicsinyített 
mása, az embert és a világegyetemet al
kotó elemek között meglevő analógia és 
megfelelés. Az ember imigyen három 
kozmikus szintet érint: a földi szintet lábá
val, mellkasával és törzsével az atmosz
féráét, fejével pedig az égi szintet. Emel
lett három világ részese: ásványié, növé
nyié, állatié. Szellemén keresztül kapcso
latba léphet az isteni világgal, kozmikus 

Első kötete 

tartóoszlop - Atlasz -, akinek a lényegi 
küldetése az, hogy alátámassza az eget 
és a földet, amelyet állandóan az a ve
szély fenyeget, hogy szétválik - szétbom-
lik. Nyilván a fizikai - materiális - ani-
mális és a spirituális - szellemi - isteni 
szféráról van szó, amelynek az egyensú
lya bármikor megbomolhat, illetve ketté
szakadhat úgy, hogy nem az utóbbi ja
vára billen a mérleg. De ezt most ne is 
részletezzük tovább. 

A születés minden egyes emberi 
lény számára olyan, mint egy világterem
tés: számára az anyagba való materiali-
zálódás azonos a világ születésével, a 
halál olyan, mint a világ vége: aki eltá
vozik, annak meghalni a világ számára 
vagy a világnak meghalni vele ugyanaz. 
Ezt az Isten-univerzum-ember egységet 
egy olyan szféra fejezi ki - a világ ha
gyományos képe -, amelynek minden 
ember a központját foglalja el. Ő a vi
lágban, a világ őbenne csak kölcsönös 
kapcsolatok révén határozható meg: az 
ember mint olyan kozmikus kapcsolatok 
csomópontját szimbolizálja tehát. 

A hagyományos emberkép szerint az 
ember test (érzéki létszféra) is és szellem 
(mentáiszféra) is. A szellem meglétéből 
származtatható a csak az emberben 
meglevő s egyedül reá jellemző transz
cendens nosztalgia, a számára adott vi
lágot meghaladni akaró noeticus igény. 
Hogy ez pontosabban mit is jelent, álljon 
itt példának egy, a második században 
élt egyiptomi gnosztikus jóslata az eljö
vendő korok emberének hanyatlásáról. 
Olyan idők eljöveteléről beszél - miután 
felteszi a kérdést: vajon a szellemet nélkü
löző ember méltó-e valójában az ember 
névre? -, amikor már nem lesznek szelle
mi élettel rendelkező lények, hanem csak 
tudatlan pszichikumok, amelyek elutasíta
nak minden szellemhez tartozót. Akkor 
majd mindenki megelégszik azzal a vi
lággal, amelyben él vagy kényszerül él
ni, s nem lesz többé érdekelve az örök 
életben. Ha majdan valaki ezen a pon
ton szellemi életről beszélne, legalább 
olyan nevetségessé válna, mint az a hal, 
amelyik a birkákkal szeretne legelészni a 
hegyi mezőkön. Amikor ez a teljes sötét
ség és tudatlanság el fog terjedni a föld
kerekségen, megszűnik a szellemi élet 
iránti kutatóvágy vagy valamiféle óhaj
tás. A világ teljes egészében meg lesz 
fosztva a szellemi életre sóvárgó nosztal
giától. E sötét jóslat szerint ekkor követke
zik be a test-szellem ember vége. Ezzel 
elérkezik ama nap, amikor az ember 
egyesegyedül a testet szimbolizálja: le
mond az öröklétre való vágyáról... 

Babitsot is mélységesen megrendíti 
a hagyományos emberkép katasztrofális 

válsága: „Az Antikrisztusok megsokasod
tak, / az ég illata elveszik a bűzben: / 
Uram, aki vagy, adj jelet magadról, / 
igazgasd tévedt ebeid szimatját!" (Vers 
apostolokról). 

Vagy ahogy A sziget nem elég ma-
gas-ban hallatja fájdalmas szavát: „San
da jövő, körülöttem népek nyomora, tik
kadt / gyűlöletek hálója, önös kormá
nyok öröklő / versenye, vér, vér, vér,... 
Nem apadt el az ösztönök alja, / 
könnyű zsilip szegi csak, szomjas kontá
rok ügyetlen / ujja alatt...". A természe
tet és szellemet vesztett ember, az értékel
herdáló lény víziója is megjelenik: „... 
Ember, / te züllött, véres, rossz kártyás, 
éji veszett / játékodból a réten ocsudva, 
- hogy fogsz / a vadvirágok szemeibe 
nézni?" (Új esztendő 1918.). „A lélek 
csak ruha a testeken", panaszkodik a 
költő, majd Istent sem kímélve pöröl más 
helyen: „Az Isten és ördög két jó hivatal
nok. / Mennyivel vadabb lett és gazabb 
a világ, / mióta az Ember, e gyenge 
akarnok, / viszi mindkettőnek ürült hiva
talát!" (Az Isten és ördög). 

A költői ötletesség sziporkája a 
mélységes megrendelülés valós kife
jezése. Tudjuk, hogy a vallásos szimboli
kában az ördögnek nyilvánvalóan az a 
szerepe az exotériában, hogy a pokol 
rémével fenyegetett ember sürgősen Isten 
felé vegye útját. Az ördög kiürült hivatala 
tehát ugyanolyan veszélyes a kontárkodó 
ember számára, mint az Istenének meg
szűntetése. A pokolra vonatkozó teológi
ai dogma azt jelenti, hogy az ember éle
tét az örök kudarcra való ítéltetés reális 
lehetősége fenyegeti. Ez abból is adó
dik, hogy az ember szabad akarata ré
vén szabadon rendelkezhet magával, s 
ezáltal elutasíthatja a valós szabad aka
rat egyetlen célját: Istent. A mennyország 
és a pokol közötti szimbolikus egyensúly 
megbomlik, egymásba zuhannak - erre 
már fentebb is utaltunk -, s a romokon ül 
kisajátított új hivatalába az ember. Az 
eredményt nem csak Babits szemlélhette! 

IV. 

A Mint különös hírmondóban foko
zottan jelen van már az egyebütt is lap
pangó prófétai szerepre való utalás. Ez 
a vonulat majd a Jónás könyvében éri el 
rezignált végpontját. A költő most még a 
titokzatosnak tűnő „különös hírmondó" ti
tulust ruházza magára, de még nevezi 
magát „hegyi hírnöknek", „nagy hír tu-
dójá"-nak, máshol egyszerűen „hírnök"-
nek. A hegy tetején búvik meg, ül, fi
gyel, hallgat. A völgyvilágból felszűrő-
dő zajok alig hatolnak el hozzá. Egy
szer találgat, másszor hallucinál. Meg
bénítja a mindentudásból fakadó melan
kolikus tehetetlenség és elesettség, mert 
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„balga az emberi faj, elrontja a jót is,/ 
századokon át épít, s egy gyermeki civa
kodásért / újra ledönt mindent." Ügy ér
zi látnokiságában, hogy a „szellem és 
szerelem" isteneket vakító tüze soha nem 
fog az égre lobbanni a felszabadító ál
dozat gigantikus mámorában. A kozmi
kus folyamatokat megtestesítő természeti 
ciklus beköszöntése, az őszé, felrázza 
kedélytelenségéből a hegyi hírnököt. 

Az első húsz sorral így le is zárul az 
első szerkezeti egység, hogy aztán a hato
dik szakasz „akkor"-jával új verstabló tárul
jon szemünk elé: „a hírnök föláll, veszi bot
ját, s megindul a népes / völgyek felé...". 
A „nagy hír tudója", akinek az öreg szíve 
„feszül a szavaktól", felmérhetetlen jelentő
ségű kozmikus hírrel érkezik: „ősz van". Ez 
a kapitális hír viszont nevetségesen semmit
mondó lenn a völgyi világban, ahol „az 
őrült népek nyugtalanok", „forrong a vi
lág", ahol ördögi nyugalommal készül a 
végkatasztrófa, a visszahanyatlás a káosz
ba. A határtalan szellemi terek megvilágo
sodott tudója, a kozmikus látnok, érthetet
len rezignált szomorúsággal mondja ki: 
„mily kicsi minden emberi történés". S az 
„emberi történés" a látható és láthatatlan 
univerzumban mért jelentőségnélküliségé
ben eltűnik a tablóról. A szelíd „hegyi hír
nök" csak az őszt érzi, „mint bölcs növé
nyek és jámbor állatok", a földgolyó fordu
lását; „a tél puha lépteit" hallja, s látja, 
hogy „jő a fehér tigris", majd „megy s eltű
nik az új tavasz illatos dzsungelében". 

Most pedig ezen igencsak vázla
tos körüljárás után nézzük meg, hogy mi
lyen szimbolikus engrammok nyomódnak 
a vers mélytartalmába. 

V. 
Először is azt vizsgáljuk, mi rejlik az 

egyszerűnek tűnő „hírmondó" mögött. „Kü
lönös hírmondó", „hegyi hírnök", vagy így 
is mondhatnánk, zarándok, isten szócsö
ve: próféta, hogy ne soroljuk tovább. 

A zarándok elsősorban vallásos 
szimbólum, amely megfelel az ember 
földön betöltött helyzetének. A zarándok 
betölti próbatételeit, hogy a halál pilla
natában átkerülhessen az ígéret földjére, 
az elveszett Paradicsomba. 

A kifejezés tulajdonképpen arra az 
emberre vonatkozik, aki idegennek érzi 
magát abban a világban, környezetben, 
ahol él; ahol azonban csak áthaladóban 
van, miközben kutatja az Ideális Várost. 
A szimbólum nemcsak minden helyzet át
menetiségét fejezi ki, hanem a jelenből 
való elszakadást, egyúttal magasabbren-
dű és távoli szellemi célokhoz való hoz-
zákapcsolódást is. Kétségtelen, hogy a 
zarándokiélek, a Vándorlélek - ha nem 
a fentiekben említett felsőbbrendű célok 
vezérlik - irracionalizmust is jelenthet, 

amely párhuzamos lehet egyféle szenti
mentális idealizmussal. Az igazi prófétát 
megóvja ettől isteni elhivatottsága. 

A hínök kezében „bot" van: „akkor 
a hírnök föláll, veszi botját, s megin
dul...". A bot a szimbolikában főképp 
fegyverként, elsődlegesen mágikus fegy
verként jelenik meg. A zarándok, a ván
dor, a hírnök, a lelkipásztor botja lehet tá
masz, de kifejezetten világtengely is. Le
het az ördögűzés fegyvere és a gonosz 
erők elhárítója. Kiszabadítja a lelkeket a 
pokolból, megjuhászítja a sárkányokat, for
rást lehet vele fakasztani és így tovább. A 
taoistáknál a bambuszboton lévő hét vagy 
kilenc csomó a végső tudásba való beava
tás fokozatait szimbolizálja. A hinduknál az 
emberi test hét energiaközpontját, a spiritu
ális önmegvalósulás fokozatait. 

Röviden: a sámán, a zarándok, a 
szellemi vezető, a mágus botja a láthatat
lan felemelkedés szimbóluma, utazásaik 
eszköze a lét- és szellemi síkokba, vilá
gokba. De ezzel még aligha merítettük ki 
eszközünk szimbolikus tartalmát, hiszen 
csak a legnyilvánvalóbbakat említettük. 

Babits mindenesetre akarva-akarat
lanul is botot fog a kezébe, amikor a 
kozmikus hírtől borzongva végre rászán
ja magát a hegyről való lejövetelre, „bár 
hangom szerte tárult mélybe vész," (Had
járat a semmibe). 

VI . 
De mielőtt leérne a Vándor, a za

rándok, a próféta, a hírmondó a „hegy"-
ről, „mert nyáron át messze a hegy tetején 
ült", nézzük meg közelebbről, hogy az 
ember milyen mélytartalommal töltötte 
meg a természeti képződményt, és miért? 

Elöljáróban azt kell megállapítanunk, 
hogy a hegy szimbolizmusát egyrészt a 
magasság, másrészt a centrumképzet 
nyújtja. A hegy magas, meredek vagy 
éppenséggel függőleges abban az érte
lemben, hogy az éghez közelít. E tulaj
donságok, külső jelek révén a transzcen
dencia szimbolizmusában részesedik. 
Amennyiben atmoszférikus jelenségek és 
istenségek megjelenésének, láthatóvá 
válásának, azaz anyagiasulásának a 
színhelye, annyiban a kinyilatkoztatás 
szimbolizmusának része. A hegy tehát 
az ég és a föld találkozási pontja, az is
tenek hajléka, az ember szellemi felemel
kedésének végpontja. Felülről nézvést 
egy függőleges felé törekvő alakzat tető
pontja: a világ központja. Alulról, a hori
zontvonalról szemlélve, lényege a függő
legesség, azaz világtengellyé válik. De 
ugyanígy lehet lajtorja vagy megmá
szandó lejtő. Lehet az állandóság és a 
változtathatatlanság, ritkábban a tiszta
ság kifejezője is. A hegy megmászása 
egyenértékű az ég felé való felemelkedés

sel, eszköz arra, hogy a felemelkedő kap
csolatba lépjen az istenséggel, eszköz az 
Eredethez, a Forráshoz, azaz az Ősprin-
cipiumhoz, az Egységhez való visszaté
réshez. A kínai császárok hegytetőn mutat
ják be áldozatukat, Mózes a törvényköny
vet a Sinai hegy tetején kapja kézhez. 
Dante a Paradicsomot a Purgatórium he
gyének csúcsára helyezi. A hegy megmá
szása az önismeretre vonatkozik, s ami a 
hegy fölött történik, a felsőbbrendű szelle
mi értékek, a Mérték, az Arány, az Isten 
megismeréséhez vezet. A rossz szelleme
ket hegy tetején talált karddal kell elűzni. 

A tradicionalitás viszont azt tanít
ja, hogy azok a csúcsok, ahová az ember 
azért emelkedik, hogy magát az embert és 
bálványait imádja, s nem az igaz Istent, a 
dölyf és a gőg jelei és a későbbi összeom
lás ómenjei (Bábel). A 48. zsoltárból vilá
gos szimbólum-lánc kerekedik elő: Isten-
hegy-város-palota-citadella-templom-világ
centrum. Ha a templomot síkságon építik, 
a hegyet jelképesen helyezik bele. 

A szent hegy a magányosság és 
az elmélkedés helye is, szemben a 
völggyel, a síksággal, ahol a felemelke
désre képtelen lények, a halottak laknak. 
A költő sem marad adósunk, ő is szól 
mindezekről: „Nyájas magasságban 
csüng a dombtetőn a ház, / de én mor
dan ülök benne, mint Jeremiás". Majd így 
folytatja: „S mordan nézem, hogy köröt
tem vak élet hal,/ mint egy holt próféta, 
kit már senki ugyse hall." (Holt próféta a 
hegyen). De más példákkal is előhoza
kodhatunk. A Szekszárd 1915 nyarában 
imigyen szól: „A lila kékbe feketéll,/ áll 
az Idő és máll a Tér,/ kilencszáztizenöt 
-/ /Igy csüggtem én a mély egen,/ mint 
régi jósok dombhegyen,/ a vén présház 
fölött./. Vagy: „... mint én vonulok most 
tüskés/ bérei-magamba" (Medve-nóta). 

Az esztergomi ház előtt 
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Az égbe emelkedő hegycsúcsok -
' lásd többek közölt kínai vízifestmények, Le
onardo da Vinci - nemcsak szép festői mo
tívumok, mivel szimbolikusan jelképezik a 
napistenségek lakhelyét, az emberi lélek 
legfelsőbb minőségeit, az életerők tudatfe
lettes funkcióját, a világot alkotó s egymás
sal harcban álló elvek ellentétét, az ember 
sorsát a lentről felfelé haladás értelmében. 
A hegycsúcs így lesz az emberi fejlődés 
végleges állomása, a tudatfelettes pszichi
kai funkciója, amely helyes működésének 
pontosan az a célja - amint láttuk -, hogy 
az embert fejlődésének ormára vezérelje. 

VII. 
Ejtsünk szót a vers végén megjelenő 

„fehér tigris"-ről is. 
A verstablót szemlélve különös talá

nyosság nem lengi körül a hirtelen látó
mezőnkbe kerülő állatot, kivéve talán fe
hér színét. A metafora-tigris felfalja az 
őszt, s lomha tagjait fölszedve eltűnik 
csendesen, szertefoszlik „az új tavasz il
latos dzsungelében." A fehér szín sem za
var túlságosan bennünket, hiszen létezik 
fehér tigris, s hó maga is fehér. A tragikus 
alaphang megszelídül, a vers lezárul. 
Igenám, de mégis ébredhet bennünk 
egyfajta kétely: vajon a fehér tigris nem 
kriptogramma-e, nincs-e a versegész 
szempontjából különlegesen kiemelt sze
repe. Azaz, még pontosabbak legyünk: 
nem szimbólumról van-e szó. Méghozzá 
mindkét eleme, a fehér is és a tigris is. 

Először vegyük a tigrist. Amint tud
juk, ez a vérengző állat a hatalom, a 
vadság és a kegyetlenség képzetét idézi 
fel - még az állatkertben élő is -, azaz 
félünk és rettegünk tőle. Ezzel szemben 
az ősi Kínában az Őt Tigris a véderő 
szimbóluma. Védik ugyanis a négy világ
ájat és a központot, a világ egységét. 

A Jónás könyve kéziratából 

A tigris különösképpen Észak állata, a téli 
napfordulóé, amikoris felfalja a gonosz 
erőket. A buddhizmusban a hit, a spirituá
lis erő jelképe. A bűnök dzsungelén halad 
át: a spirituális erő elpusztítja az ösztönvi
lág asztrális démonait. A hindu ikonográ
fiában bőre Siva trófeája. A tigris a termé
szet energiájának, a Shaktinak a hordo
zója; Siva azonban nincs alávetve a ter
mészet erőinek, sőt uralja őket. Szimboli
kus értelmezhetőségének kettősége abban 
is megmutatkozik, hogy lehet sötétség és 
az újhold szörnye, de ugyanakkor a fel
sőbbrendű világ egyik jelentős figurája is. 
Ha oroszlánt vagy sast győz le, akkor 
csak a haragos ösztönt jelképezi, amely ki 
akarja elégíteni vérszomját a felsőbbren
dű tiltások ellenére. Ha alsóbbrendű álla
tok ellen küzd, például csúszó-mászókkal, 
akkor a tudat felsőbbrendű megtestesítője. 
Álomban való megjelenése rossz ómen: 
az álmodó annak van kitéve, hogy szem
bekerül ösztönmozgásának állatiságával. 

Mielőtt a fentebb elmondottakat köz
vetlen kapcsolatba hoznánk a versbéli tig
rissel, szóljunk néhány szót a „fehér"-ről. 

VIII. 

Ellentétéhez a feketéhez hasonlóan, 
a fehér a színskála két végén helyezkedik 
el. A fehér abszolút szín, és csak olyan 
variációi vannak, amelyek a fénytelen 
mattól a ragyogóig terjednek: hol a szí
nek hiányát, hol ezek összegét fejezik ki. 
A nappali életnek és a látható világnak 
hol a kezdetén, hol a végén helyezkedik 
el. Emiatt értéke ideális jellegű, aszimpto
tikus, tehát olyan egyeneshez hasonló, 
amelyet valamely görbe végtelenbe nyúló 
része megközelít, de el nem ér. A szimbo
likában a halál pillanata - az élet vég
ződése - átmeneti pillanat, a látható és a 
láthatatlan tengelyén: egy másik elindulás. 
Lehet Keletnek, de ugyanakkor Nyugat
nak is a színe: ezek azok a pontok ugya
nis, ahol megszületik és elenyészik a 
Nap, a nappali a világos gondolat csilla
ga. A fehér mindezekért határérték. 

Nyugat fehér színe a fakó fehére: el
nyeli az emberi lényt, átvezeti a hideg, 
negatív jellegű, lunáris világba; a hiány
ba vezet, az éjszakai ürességbe, elvezet 
a tudat és a nappali színek eltűnéséhez. 
A keleti fehér a visszatérés színe: a hajna
lé, amikor az égbolt újra láthatóvá válik, 
habár még színek nélkül, de gazdagon a 
kinyilatkoztatás potenciális energiájában, 
amelyből a mikro- és makrokozmosz újra 
feltöltődött, mialatt áthaladt az éjszaka 
anyaölén, minden energia forrásán. 

A festő Kandinsky értelmezése 
szerint a fehér színre jellemző az, hogy 
nem-szín, azaz egy olyan világ szimbólu
ma, amelyben az összes szín mint anyagi 

szubsztranciák tulajdonsága eltűnik, hogy 
lelkünkre úgy hat, mint az abszolút csend; 
ez a csend azonban nem halott, hanem 
szinte kiárad az élő lehetőségektől, hogy 
olyan „semmi", amely tele van fiatalos 
örömmel, amely megelőz minden szüle
tést, s minden kezdet előtt létezik. 

A beavatási rítusokban a fehér az 
első mozzanat színe, a halál-ellenes küz
delemé. Pontosabban: a halál felé indu
lásé. A fehér a tisztaság színe is, de 
passzív szín, mivel azt mutatja, hogy 
még semmi sem hajtatott végre: ebből 
adódik a szűzies szín beavatási értelme 
(ezért kapnak például a keresztény rituá
léban a halott gyerekek fehér szemfedőt 
fehér virágokkal díszítve). Ez a semleges 
fehér szín anyaméhi, anyai fehérség, 
olyan forrás, amelyet egy varázsvessző
nek kell felébresztenie. Innen tör föl az el
ső táplálék, az első tápláló folyadék, a 
tej, gazdagon a még kifejezetlen éltető 
potenciákban, tele még szunnyadással, 
álommal. Ezt a tejet azelőtt szívja magá
ba a csecsemő, mielőtt szemet nyitott vol
na a világra. A tej fehérsége a liliomhoz 
és a lótuszhoz hasonlít; ezek a virágok a 
valamivé válás, az ébredés virágai, gaz
dagok ígéretekben és lappangó lehető
ségekben. A tej az ezüstnek és a hold
nak a fénye. A hold telihold alakjában a 
termékeny asszony archetípusa, s gaz
dagságot és hajnalhasadást ígér. 

A kereszténység kezdeti időszaká
ban a keresztelést és a fogadalmat köve
tően felöltött ragyogó fehér öltözék azt 
jelképezte, hogy az újonnan megkeresz
telt menekül a hamis szenvedélyek elől, 
vágyván az egységre. Ez az egység ed
digi életében megbomlott volt benne, de 
most újra összeáll, felépül, ami tökéletlen 
volt benne, most megszépül, lényét ezen
túl a szent és tiszta élet pompás fénye ra
gyogja be. Emlékeztessünk még arra is, 
hogy a keltáknál a druidákon és a szent
ként tisztelt költőkön kívül csak a királynak 
volt joga fehérbe öltözni. Így válik a fehér 
szín a kinyilatkozás, az isteni kegyelem, 
az értelem felébresztésének s ugyanakkor 
meghaladásának színévé. Az istenség 
láthatóvá válásának a színe, a színek 
összegezése (glória). Egyes értelmezések 
szerint, például a szufiknál, a fehér és a 
piros között szimbolikus kapcsolat áll 
fenn. A fehér a bölcsesség lényegi színe, 
s ez az ember eredetéből és jövendő hi
vatásából származik. A piros a világ sö
tétségeibe belekeveredett és saját béklyó
inak rabságában szenvedő emberi lény 
színe. Ilyen tehát az ember a földön, 
mondja egy hajdani iráni bölcs, ez a bi-
borszínű angyal. Fehér, az vagyok való
jában. Nagyon öreg vagyok már. Bölcs, 
akinek lényege a fény... De én magam is 
bele vagyok vetve a mély kútba... 
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IX . 
De térjünk vissza a „fehér tigris"-hez. Ha 

tehát, mint az előzőekben mondottuk, a szó
kép metafora, akkor némi költői képzavarnak 
is tanúi lehetünk. A költő már előzőleg is meg
nevezi magát a telet: „a tél puha lépteit hal
lom", s ezután közvetlenül hangzik el, hogy 
„jő a fehér tigris". Így a tél és a fehér tigris va
lóban könnyedén asszociálódhat egymással, 
s az azonosítás révén a tél fehér tigrissé vál
tozhat. Ha azonban a telet a hóhoz, a jéghez 
rokonítjuk általában, akkor az alábbi problé
mával találjuk magunkat szembe. Ha a télnek 
„puha léptei" vannak, akkor ennek a „puha" 
jelzőnek az assziciatív potenciája származhat 
a tigris-képzetből, mivel a tigrisnek a fizikai va
lóságban is puha léptei vannak, különösen ak
kor, ha alattomban szándékozik támadni. Ha 
a „fehér tigris"-ből indítjuk az asszociáció irá
nyát, akkor a hóképzet révén a puhán, lá
gyan hulló hó jut az eszembe. Akkor viszont a 
„fehér tigris" a téli világ hóba borult mozgó 
imágója lesz. A hóba-jégbe-fehérbe öltözött 
világban hogyan lehet a „fehér tigris" hulló 
szőrétől foltos a rétség"?; mert akkor vagy a 
„fehér tigris" nem fehér, s a hulló tarka szőrét 
hullatja, akkor viszont nem a tél metaforája, 
mivel a fehérre hullatott fehér nem hagy foltot. 
Igaz ugyan, hogy ilyesfajta szőrszálhasoga
tás nemigen szokott beleilleszkedni a versek 
elemzésébe, de értelmezési kísérletünk miatt 
nem tekinthettünk el tőle. 

A „fehér tigris" az amúgy racionálisan 
klasszicista gondolatiságú költeményben tulaj
donképpen szinte idegen testként van jelen, 
legalábbis ilyeténképpen is felfoghatjuk. Ha 
élünk ezzel a feltételezéssel - s figyelembe 
vesszük az elmondottakat -, akkor a „fehér tig
ris"-ről a következőket mondhatjuk el. A „fehér 
tigris" - hacsak nem tudatos költői szerkesztési
stilisztikai aktusról van szó - a konfliktusos élet
viszonylatban élő költő tudatalattijából ezen 
élethelyzetben fellépő öntudatlan asszociációs 
mechanizmus révén felbukkanó, s "költői kép 
alakját magára öltő archetípus, azaz ősszim-
bólum. A „tigris" és a „fehér" szimbolikus értel
mezhetőségének bemutatásával félig-meddig 
eleget tettünk annak a feladatunknak, hogy ér
zékeltessük a szókép kétségtelenül szimbolikus 
telítettségét. A tigris-szimbólumot a konfliktusos 
helyzetben lévő személy sajátos helyzetéből 
adódóan kell értelmezni. A szimbólum jelenté
si potenciája tehát variábilis. 

A „fehér tigris" esetünkben kettős sze
repben van jelen. A versbéli tigris a versbé
li tablón a kellemesnek tűnő hatások mellett 
- mint: „puha lépteit hallom", „elnyújtózik", 
„eltűnik az új tavasz illatos dzsungelében" 
- „csattogtatja fogát" és „harap" is. A rette
gés, a borzalom, a fenyegetettség, a ka
tasztrófa előérzetének e cselekvési aktusok
ba kódolt tudatalatti jelenléte nem kétséges. 
Amint az előzőekben láttuk, a tigris megje
lenése az álomban - vagy így is kimondhat
juk: a költői transzban - tragikus előjel. Je

lentheti az emberi tudat sötétbe borulását, a 
láncaiktól szabadult elementáris vágyak ura
lomra jutását, szem bekerülést az ösztön
mozgások állatiságával. Babitsnál ez a tu
datalatti rettegés még a versben kifejezett lí
raion katasztrofális helyzetjelentésnél is mé
lyebb. A költő mint az emberi faj egyede, 
retteg saját fajának a káoszba való vissza-
hullásától - az entrópiától - az állati, vad, 
barbár ösztönerők kitörésétől: elégikus szo
morúságában a figyelmen kívül hagyott Is
ten tehetetlen küldöttének (prófétájának) 
érezvén magát. Babits isten-fogalma bonyo
lult vizsgálódásokat igényelne. Az anagene-
zis, a magasabb rendű szervezetek, kép
ződmények kialakulási folyamatát vizsgáló 
tudomány, némileg közelebb vihet bennün
ket az Istenhez fűződő lelki kapcsolatok 
jobb megértéséhez. Paul Diel anagenetikus 
szimbolizmusa szerint az istenségek az em
ber idealizált kvalitásait (tulajdonságait, mi
nőségeit, képességeit, tehetségeit) szimboli
zálják. Ezen minőségek kibontakozása öröm
érzettel jár együtt; ezzel szemben rombo-
lódásuk, illetve lerombolásuk szorongást, 
gátlást, tehetetlenség-érzetet, sőt kínszenve
dést, lelki gyötrelmet szül (Krisztus keresztha
lála). A mítosz, külső tárgyakra vonatkoztat
va e belső küzdelmet, az embert a ször
nyekkel való küzdelmének közepette mutat
ja be; s ezek az emberellenes szörnyek az 
elvetemült, romlott, beteglelkű, perverz, elté
velyedett ösztönök szimbólumai. Az istensé
geket úgy képzeli el az ember, hogy azok 
fegyvert adnak a kezébe a küzdelemhez. 
Ami azonban valójában az ember segítsé
gére siet, az nem más, mint saját kvalitásai, 
amelyeket - mint láttuk - a segítő istenség 
kvalitásai jelképeznek s azon fegyverek, 
küzdőeszközök, amelyeket az istenség(ek) 
kölcsönöz(nek) az embernek. A lelki konflik
tusok síkján a győzelem az emberben inhe-
rensen jelen lévő erőnek köszönhető. Az 
emberen csak az Ember segíthet. (-) Babits 
így mondja: 

A szó tiéd, a fegyver az enyém. 
Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. 

Az Istenhez való viszony különféle árnyalatai 
sűrűsödtek itt gnómává: légyen szó Jónásról 
és Istenről, a prédikálás és cselekvés egya
ránt az ember-Ember dolga! Démon és demi-
urgosz. Káin és Ábel. Minden nagy szimbo
lika utópiája: az anyag spiritualizálódása. 

Kanyarodjunk vissza költői képünkhöz, 
s a következő megállapításunk ez lesz: e 
képben két tigris montírozódik egymásra. A 
vad ösztönvilág tigrise és a „puha léptű" „fe
hér tigris", amely „megy s eltűnik az új ta
vasz illatos dzsungelében". S most meg kell 
állnunk egy percre. Nem nyugtathat meg 
bennünket a grammatikai vagy stilisztikai 
magyarázat. A vers zárósorának különös ze
nei lágysága szentimentális következtetésre 
adhat okot: a tél felfalja az őszt, majd „az új 
tavasz illatos dzsungele" lágyan, szinte rez-
zenetlenül - mintha álmodnánk -, észrevétle

nül átsegítve a nemlétbe, magába fogadja. 

De még ezen magyarázat után is ma
rad valami többlet a sorokban. Méghozzá az, 
hogy „az új tavasz illatos dzsungele" több, 
mint egy illatos költői kikelet; nem más, mint az 
elveszett Paradicsom,,az Édenkert, vagy ha 
még egyszerűbben akarnánk fogalmazni: az 
anyaméh jelképes értelemben, amelyben meg
fogantunk, ahonnan e világra szültek bennün
ket. Az „az", az „én" és a „felettes én" mellett 
- velük párhuzamosan - már Freud is több 
helyütt emleget egy úgynevezett „ideális én"-t 
vagy „én-ideált", amely az emberi psziché új
szerű összegzése lenne kombinálódva a másik 
hárommal. Ennek az „ideális én"-nek a lénye
ges funkciója az, hogy az ember elé olyan 
végcélt vetítsen, amelyet gyakorlatilag alig ké
pes elérni, vagy inkább sohasem: a tökéletes
séget, az örökké áhított tökéletes harmóniát. Ez 
egy olyan biológiai vezérlési rendszer, amely 
az embert tulajdonképpen állandóan arra 
készteti, hogy a jelenben meg nem lévőt a jö
vőtől kérje számon. Bizonyos vetületben az 
egyén állandóan abban bizakodik, hogy 
„majd" elér oda, ahonnan tulajdonképpen ki
rekesztetett, kifizettetett (Ádám és Éva kiűzeté
sére sem felesleges talán gondolnunk): az 
anyaméhnek az öntudatra ébredést megelő
ző, tökéletes boldogságot, harmóniát nyújtó 
ősóceánjába. Az ideális én az embernek a 
narcisszizmusra való hajlamát vezérli. 

A „fehér tigris" versünkben így lesz a 
második tigris, a beavató, aki az oly sok
szor emlegetett - s nem ok nélkül - „új ta
vasz illatos dzsungelében" tűnik el szemünk 
elől. Így viszi magával a költőt is az illatos 
dzsungelbe, vissza az Édenbe, az újra 
megvalósult kozmikus harmóniába, az em-
ber-és-kozmosz harmóniájába. Az örök em
beri nárcisszizmusról lehet csak itt szó, de 
egy magasabbrendű önszeretetről, amely 
az Ember elé a boldog jövőt vetíti, amely 
jövőbeli tükörképe az elveszett Édennek... 

A két egymásra montírozott tigris nem 
más, mint az emberben lakozó két ellentétes 
princíprium: az ember ördögi és isteni arculata. 
A költő, e különleges médium, e „különös hír
mondó" e két szféra között lebeg az ideális Vá
ros délibábjában gyönyörködve, és a démoni 
világ végzetes torzképe előtt megiszonyodva... 

X . 
Babits az egyetemes emberi szimboli

kában gondolkodó költő. Ez a szimbolikus 
igény szinte kivétel nélkül minden művére rá
nyomja bélyegét. Istennel - magával az Em
berrel -való pörösködését, békekötéseit vagy 
küzdelmeit csak ezek alapján tudjuk igazán 
megérteni és értékelni. Költészete, művészete 
az egyetemes emberi törekvések egyik kiemel
kedő csúcsa, pontosabban: ez az egyetemes 
szimbólumok magaslatán való gondolkodá
sa, sajátos pszichikuma tette őt poeta doc-
tusszá, pontosabban: homo noeticusszá... 

(1983) 
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