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BABITS FIATALKORI VERSMODELLJÉRÖ1 

Fekete ország 

Egy álomban látott ország leírását ígéri a vers címe, ezt az ígéretet erősíti meg szerkezete 
is. A nyitány — Fekete országot álmodtam én, /ahol minden fekete volt, | minden fekete, de 
nemcsak kívül: — a kettősponttal tagolja két részre a költeményt. A háromsoros szerzői 
közléssel szemben áll a harminckét soros álomlátás. 

Álomlátást mondok, és nem elbeszélést vagy leírást, mert a Fekete országból nem ismerjük 
meg mindazt, ami egy országot országgá tesz: nem idéz fel tájakat, városképeket, embereket, 
sőt, a versmenetben az ábrázolás, de még a megfigyelés folyamatossága sem tapasztalható. 
A Fekete ország üzenetét elsősorban műfaji paradoxonából érthetjük meg. A cím, valamint 
a szerzői közlés kiáltó ellentétéül hiányzik belőle mind az elbeszélés haladványossága, mind a 
leírás linearitása. A költő „versmagatartása" (Török Gábor műszava) is személytelen, hiszen 
a szövegnek a külvilág (olvasó, hallgató, fiktív beszélgetőtárs) felé irányultságát alig jelzi 
mozzanat, s ez is, mint látni fogjuk, művészi fikció. 

A Fekete ország Babitsot A Holnap I. kiadásában képviselő öt vers egyike, tehát szerzője 
sikerült és jellegzetes alkotásának ítélte. Kosztolányi a Fekete országot kéri a Népszava részé
re, amikor az újság „új, friss, modern" verset kíván az ő közvetítésével. „Nyelvzene — rythmi-
que, extrémement rythmique! — és mélységes filozófiai fájdalom van benne..." — írja 
baráti ujjongással.1 

A Fekete ország „végtelenül ritmikus" benyomását a szerialitás különböző stíluseszközei 
keltik. De a szerialitásnál is egyénítőbb vonása egy grammatikai hiányossága: a vers álom
látásából, tehát a teljes második részből, ami érdemben maga a vers, úgyszólván elsorvadtak 
az igék. A nominális mondattípus uralkodik benne, még pedig fogalmi ellentétpárokból össze
kapcsolt felsorolás alakjában. (Fekete ég és fekete tenger, | fekete fák és fekete ház, \ fekete állat, 
fekete ember, | fekete öröm, fekete gyász... stb.) Tíz sorban egyetlen ige sincs, utána a névszók 
pusztájában — a művészi fikció sztereotípiájaként — feltűnik az önmegszólító igealak, 
felszólító mód egyes szám második személye, megengedő értelemben — Áshatod íme, vághatod 
egyre — míg szigetként fel nem bukkan, hogy azonnal el is tűnjön, két ige: árad, ömöl. 

Az igeszegénység a Fekete ország üzenetének meghatározó, lényegi jegye. Az ige mozgást, 
történést, létezést fejez ki, s amikor Babits ebben a versében lemond kapcsoló szerepéről, 
más szemszögből: a kijelentés életszerűségéről, akkor kiiktatja Fekete országá-ból az idő kép
zetét, a léthez kötöttséget, ezt a tipikus igei modalitást. 

Mondhatnánk úgy is, a Fekete ország időtlen, pontosabban: időn kívüli vers — ez az ország 
a megállt idő birodalma. 

A nominális mondat sajátsága általában a kapcsoló elemek hiánya, így a névszói felso
rolásokra épült Fekete ország szemantikai gesztusa is a létezéssel, a mozgó világgal szemben a 

1 Kosztolányi levele 1907. dec. 3-án., ül. a hó közepén kelt. L. Babits—Juhász—Kosztolányi 
levelezése. S. a. BÉLI A György. 1959. 161. Innen: LEV. 
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mozdulatlanra, a törvényszerűre irányítja a figyelmet. A mondat személyi vonatkozását az 
ige jelzi; a Fekete ország nominális mondatai jellegzetesen személytelenek, a költő szándéka az 
általánosítás. Babits álomlátásának legelső sora, amivel a hangot leüti, álombeli országáról 
azt közli, hogy csontig, velőig fekete. Mindkét köznyelvi metonymia a lényegkifejezés képi 
formája. Csontig hatol a kés, velejéig romlott — szoktuk mondani. A vers üzenetének természete 
így a grammatika, közelebbről a szó- és mondattan, valamint a szemantikai szemszögéből is: 
lényeglátás. 

A Fekete ország első részében, a szerzői közlésben két erős értékű igei állítmányt találunk, 
s mindkettő szerkezeti helyzete miatt a „fekete ország" teljes mikrokozmoszának ellenpólusa. 
A két ige közül az egyik a létige, a másik, mely egyúttal el is távolítja a valóságtól, a lét ér
vényétől a beharangozott közlést, az „álmodik" ige — az is múlt időben. Babits verse tehát 
két világot állít szembe egymással, de szerkezet és kifejezés funkcionális átfedése miatt, a valódit 
jellemzi az álmodás fiziológiai ténye, s az álmodottat az érvényesség. 

Következésképp a Fekete ország erős ritmikájának és játszi, fogalompárokra sarkított szó
használatának ellenére esszenciális költészet: objektív líra, filozofikus költemény. 

A vers csakugyan rendkívül ritmikus. A bűvészi ritmizálás rugója a fekete melléknév hol 
állítmányi, hol határozói, hol egyszerűen, de leggyakrabban jelzői megjelenítése. A nominális 
mondat állítmányának egyetlen kötődési módja a sorrendi: értelmi nyomatéka a mellette 
állóhoz fűzi.2 Babits álombeli országának létjegye a feketeség; a mindent átható színhiány 
fogalmi jelentésének súlyát így erősíti grammatikai funkciója is. 

A Fekete ország formaszervező elvének, a szerialitásnak fontos, de nem egyedüli eszköze a 
szóismétlés. Benedek Marcell a jóhangzás törvényeit vizsgálva a Fekete ország ismétlődő e 
hangjaiban — fekete elme s fekete kelme stb. — azt a szabályt erősítő kivételt mutatja meg, 
mely, úgymond, szavakkal „ki nem fejezhető" akusztikai hatást kölcsönöz a szövegnek.3 Meg
állapítása olyan módon cseng egybe eszmefuttatásunkkal, hogy a Fekete ország ritmusalkotó 
szerialitása a vers fogalmi közlésével egyenértékű. 

A vers szerialitásának helyenként mutatkozó eufóniájánál is erősebb kifejező eszköze az 
ellentétpárokra sarkított, felsorolásos gondolatritmus, mely szinte a ráolvasás erejével ejt 
révületbe. De a gondolatritmus leginkább mondatpárhuzam, azaz a cselekvésbeli azonosságra 
vagy ellentétre utal. A népköltészet főként így használja, pl.: Asszonyom, asszonyom, fordul
junk meg vissza! | Kocsisom, kocsisom, nem fordulunk vissza . . . A Fekete ország sarkalatos 
eltérése a népköltészetben gyakori gondolatritmustól abban rejlik, hogy paralelizmusa szub
sztanciák oppozíciójára, gondolati formapárhuzamokra épül. A vers nem ritka alliterációja, 
hangszimbolikája is a gondolati formapárhuzamot fokozza: fekete föld és fekete fák \ fekete 
férfi...; nézd a fii magját, nézd a fa makkfát; fekete ér és \ fekete vér és ... 

A paralelizmusban korunk több kiváló költészettudósa is a költészet sajátlagosan jellemző 
eljárását ismerte föl. Lotman szerint a párhuzamosság a vers valamennyi szintjén érvényesül, s 
a viszonyítás a költői alkotás megismerésének alapja. Amennyire a szerialitásnak ez az értel
mezése tág, annyira támadhatatlan is, hiszen nem más, mint a műalkotás szervességének, 
izomorfizmusának a metodikára alkalmazott kifejezése. Roman Jakobson már szűkebbre 
vonja a kört: ő a nyelvi szerialitásban jelöli meg a költői mű specifikus jegyét, ám a grammati
kai paralelizmust a metaforikus látás egyenértékesének, és nem kiegészítőjének tekinti.4 

Amennyire tétele abszolutizál, annyira sebezhető is. 

2 A nominális stílusról 1. HERCEOH Gyula: A nominális stílus a magyarban. I. Nyr 80-
40-57 . 

3 BENEDEK Marcell: Irodalomesztétika. 1936. 40. 
4 Jurij LOTMAN: HeKinin no crpyicrypHoft noeTHKa I. TapTy. 1964. A fonémákról szóló 

fejezetét magyarul 1. Helikon 1970. 382—398.; Roman JAKOBSON: A grammatika poétikája 
és a poétika grammatikája. L. a Hang — Jel — Vers c. kötetben. 1969. 258—277. 
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Szóismétlésnek, antitézisnek, alliterációnak és felsorolásos gondolatritmusnak versbeli 
szerialitását mint költői eljárást, tehát mint technikát, Babits Poe-tól tanulta, ahogy fiatal
korában nemegyszer fordítással „próbálta ki", hasonlította át egy-egy ars poetica némely 
elemét.5 Kosztolányi idézett levelének lelkes dicséretét így összegezi: „Te vagy a mi Poe 
Edgárunk. . . " (LEV. 161 — 162.) Ám Poe szerialitása valódi elbeszélő versek, olykor a líra 
és epika közt átmenetet jelentő románcok balladai félhomályát érzékelteti, a Fekete ország 
szerialitása viszont némiképpen paradox szerepet játszik. A vers szerkezete szerint nemlétező, 
időtől függetlenült, jelesül az érvényesség erejével elénk állított világ híradása. A költemény 
belső paradoxonát fölvetve, nézzünk először szembe tárgyával is, mely ezúttal a szöveg mon
danivalója. 

A Fekete ország álomlátásának hangütése, ahogy megfigyeltük, a vers üzenetének természetét 
a lényeglátásra sarkítja. Ugyanakkor ennek a lényegnek, mint anyagnak az anyagszerűségét 
rögtön fekete tulaj donságjegyében határozza meg. A századforduló magyar költészetében, akár
csak a külföldiben gyakoriak a „fekete" versek. Arno Holz soraiban mintegy irodalomtörténeti 
jelképpé válik a „feketeség": „In meinem Schwarzen Taxuswald | singt ein Märchenvogel | 
— die ganze Nacht."6 A Nyugat hőskorában Ady költészete mellett Babitsé váltotta ki a 
legélénkebb érdeklődést, de Fekete országa az ő versei közül a „feketék" divata idején is egyik 
legnyugtalanítóbb lírai alkotásának bizonyult. Ignotus szerint „egy tudományos tétel vagy meg
figyelés" csigázta föl költőnk ihletét, s a vers magva az a fizikai elv, hogy a világ a naptól 
kölcsönzi színeit: a nap a színek piktora mind.'' Az újabb kutatás viszont a költő átmeneti lelki 
válságával magyarázza a költemény keletkezését.8 

A két magyarázat közös elve impresszionista ihletformát tulajdonít Babitsnak. Noha a 
fiatal Babits stílusában: szemantikai szinten és olykor mondatoldásában megfigyelhetjük 
impresszionizmusát, lírájában s kivált a Levelek írisz koszorújából kötetben, melynek egyik 
verse a Fekete ország, ihletformája valóságszinten gyökeresen ellentétes az impresszionizmussal. 
Megszerkesztett, tudatosan összetett és gazdagon bonyolult rajzú verseit nem a pillanat dik
tálta, és csak következő kötetében akad elvétve egy-egy darab, mely szépségét a külső benyomás 
varázsának köszönheti. Ilyen lesz majd az Esti dal: nem véletlenül jelentéktelen, súlytalan 
lírai futam. 

A leghíresebb „fekete" vers, A fekete zongora értő magyarázói úgy ítélik, „grammatika és 
szintaxis szerint ebben a versben a zongora az Életnek melódiája",9 illetve „szomorú hangjában 
szörnyű, riasztó disszonancia, az elszabadult értelmetlenség szólt."10 Az egyik értelmezés az 
igenlés, a másik inkább a tagadás hangsúlyát emeli ki, de min dkettő a verset elsődlegesen az 
élet jelképének tekinti. 

A Fekete ország is a létezés verse, de „grammatika és szintaxis szerint" üzenete — s ezzel 
vág egybe szerkezete is — éppenséggel a lét tagadása. A vers érzékletes összképe, minden egyes 
tárgya és jelensége furcsa és fantasztikus még akkor is, ha a szerző ezért a képzetért álmára 

8 Idevágó nézetemet részletesebben 1. RÁBA György: A szép hűtlenek. (Babits Kosztolányi, 
Tóth Ár pád versfordításai.) Bp. 1969. 25-29 . 

6 Phantasus, Berlin 1898. I. 32. 
7 IGNOTUS: Über Verse. Pester Lloyd 1909. ápr. 11. L. még Kísérletek. 1910. 154. 
8 Éder Zoltán a költő első Szegeden töltött évének általános hangulatáról és a Szilasi Vil

mosnak dedikált kötetbe került, utólagos bejegyzés alapján következtet. A Hunyt, izemmel 
után, mely a bejegyzés szerint a Fekete országnak mintegy előhangja, valóban ez áll Szilasi 
példányában: „A Szent György utcában egy nagy szobában. Nagyon rosszul érezte ott magát, 
s elhatározta, hogy a művészetben keres vigasztalást." L. Babits a katedrán. 1966. 26—27. 
A bejegyzés azonban a magánember lelki életéről tájékoztat, alkotásmódját ennek nem kellett 
befolyásolnia, mint ahogy valóban nem módosította. 

9 IGNOTUS: Ady körül. Nyugat 1928.1; 8*1. 
10 KIRÁLY István: Ady Endre. 1970. I. 438. 
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hárítja a felelősséget. Az álom mechanizmusa azonban általában különbözik a Fekete ország 
képsorától. Az álom filmszerűen pergő történések füzére, a Fekete ország viszont nemcsak 
merőben filmszerűtlen, hanem vizuális képet is csak úgy kelt, ahogy minden konkrét főnév 
meghatározásánál fogva, tehát egyszerűen a nyelv belső logikája szerint. A képzetkeltésnek 
ez a módja viszont döntő a versben, és plasztikus, de frízszerű vizualitás jellemzi. 

A Fekete ország forrása Poe Arthur Gordon Pym, a tengerész c. regénye. Pymet és tengerész
társait bennszülöttek csalják tőrbe — mesterséges földomlás temeti el (!) őket — egy szigeten, 
ahol minden fekete: a föld, a folyó, a madarak, még a bennszülöttek öltözéke, sőt fogazatuk is. 
A regény önkommentárjában Poe „megfejti" hősének több helyszínrajzát, melyek ábrája, 
úgymond, az ó-etióp „sötétleni" ige gyöke. A fekete sziget lakói legnagyobb rémületének oka 
a fehérség, s maga a fény birodalma. Szó szerint ezt olvassuk a sziget nevének szófejtéseként: 
„Lehet, hogy Tsalal azt jelenti, a Szakadék-szigete, ahol minden fekete és a halál színe a fehér."11 

A Levelek írisz koszorújából ars poetica-értékű verse a Himnusz Irishez: Sötét van. Hol az 
ezer szín ? Mivé lett ? \ Hol az ezer tárgy külön élete ? | (Szín a különség, különség az élet) — 
hangzik ennek a „himnusz"-nak a nyitánya, és szava csak akkor csikordul, amikor a költő 
arra gondol: Belém esett a világ és lett oly vad, \ oly egy-sötét..., tehát amikor megszűnik a 
világ, mint a szemlélet tárgya. E vers szerint a költő életeszménye a tarkaság, a különbözőség, 
mely énjének megvalósulási területe — legalább a tudat sokszorzó képessége által: Idézz 
jel nékem ezer égi képet \ és földi képet trilliót ha van, \ sok földet, vizet, új és régi népet, \ idézz jel, 
szóval, teljes enmagam. írisz koszorúja, a szivárvány, Babits számára az élet jelképe egyszer
smind saját élete teljességének szimbóluma is. Hajdan már Lukács György olyan megálla
pítást tett a Levelek írisz koszorújából kötetről, mely szerint „végtelenbe vesző keretjeként a 
kis kötet világának az ezerszínben ragyogó írisz himnusza áll", s mint ellenpólust alkotó egyet
len verset mutatja meg „a másik oldalon feketeország izzóan sötét elégiáját."12 

Az élettel szemben a halál, a létezés teljességére áhító Babits egész fiatalkori lírájával — 
legalább formálisan — szemben a Fekete ország lényegre mutató mozdulatlansága. A fizikai 
halál képe-e vagy a lélek haláláé? Esetleg a lét tragikumának hirdetése? A vers forrásában a 
sziget kisvilága feketeségének felismerését a föld alá temetés mozzanat idézi elő. A Himnusz 
Irishez pedig a világ megszűnését a tudat kialvásával azonosította, amikor minden már csak 
fekete. Mindenesetre a Fekete ország egyetlen szimbólum kibontása, s ha mondanivalójának 
magvául az igazi élet ellenképét tekinthetjük, nem szükséges a költői kettős jelentés rendszerét 
szótári egyértelműséggel tolmácsolnunk. A belső halál s a külső nem ellentéte egymásnak, s a 
lét tragikus értelmezése nem az élet tagadása-e? Különben A jekete zongora kétféle értelmezése 
közt sincs lényegi ellentmondás. A Fekete ország üzenetének megértéséhez közelebb visz a 
főnevek szüntelen oppozíciójának művészi kiaknázása a személytelen érvényesség szintjén 
és az információ időtlenült, filozófiai igényű formulája. 

Babits költői nyelvének rendszerezője, J. Soltész Katalin a Fekete ország verstani szerve
zetéből jutott véleményünkkel egybevágó következtetésre. Eszerint a költemény versrit
musát szabálytalan daktílusok határozzák meg; több hasonlóan kötetlen időmértékű, hármas 
tagolású, főként fiatalkori Babits-verset említ, és szabálytalan ritmusukról ezt az ítéletet al
kotja: „E versek kemény, de szabálytalan lüktetése mint egy beteg szív kíséri a többnyire tra
gikus alaphangulatú mondanivalót."13 

11 „A valódi létnek és a látszat-létnek" a Fekete országbeli kettősségét KALLÓS Ede Platón
hatásra vezette vissza: A Laodameia költője. Ny 1924. I. 553—54.; GÁL István már Poe-han-
gulatot érzett benne, pontos forrás jelölése nélkül. L. Babits és az angol irodalom. 1942. 58.; 
Babits szerint versét egy feketével hímzett párnája ihlette, de ez a vallomás inkább ironikus 
tréfa. L. Költészet és valóság. Ny 1921, I. 44. 

12 LUKÁCS György: Új magyar líra. II. Huszadik Század 1910. 421. 
13 J. SOLTÉSZ Katalin: Babits Mihály költői nyelve. Bp. 1965.55. 
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Mégis hogyan lehetséges, hogy a Fekete ország üzenete, szerkezete, verselése és grammatikája 
szerint egyaránt a léttelenség, a halál, a tragikum verse, szeriális ritmusa viszont egész struk
túráját áthatja, már pedig ez mozgásélményre, emez megint életjelenségre vall? 

Ahogy Chmielewski lengyel sinológus rámutat, a gondolatritmus formaszervező elve, mely 
a Fekete országot is meghatározza, nemcsak epikus célt vagy érzelmi nyomatékosítást szolgál
hat, hanem az egymást átfedő, erősítő grammatikai és lexikai párhuzamosság (gondoljunk a 
versünkből kiemelt fogalompárokra) logikai szerkezetként működik, s ennek a párhuzamos
ságnak, teszi hozzá, „pozitív a szerepe az önkéntelen logikus gondolkodásban".14 

„Szó sincs nála felelőtlen álmokról, lírai elcsapongásról. A kérlelhetetlen logika dolgozik itt, 
amely semmi elcsapongást nem enged" — írja Poe paralelizmusairól maga Babits irodalom
történetében, majd a Holló-nák a kompozíciónál kezdődő s a betűkig, hangokig terjedő vers
muzsikájának a modelljében olyan költői világ teremtési elvét látja, amely nem azonos a ro
mantikus fantáziával.15 

Nincs ellentmondás a léttelenség versének eszmei, szerkezeti, grammatikai, verstani és 
jelentéstani szinten azonos üzenete és stilisztikai szervezete közt. Ahol eltűntek a színek, 
megsemmisült az élet s a feketeség országol, a gondolatritmus az „om mani padme hum" 
litániaszerűségével, „önkéntelen logikus gondolkodással" hajtogatja a léttelenség törvé
nyét, amelybe sem az életes látás festőisége, sem a képzelet csapongása nem fér. Abban a 
mértékben álomkép a Fekete ország, amennyire egyrészt nem ad élménytudatot — csak vers
tani, ritmikai elemekkel sugallja! —, másrészt csak a maga körén belül érvényes: törvény az 
élet minden változatossága nélkül. Dienes Valéria egyszer megkérdezte Babitstól, unoka
fivérétől, nem gondolja-e érdekes élménynek a halált. „Élmény? Én csak azt számítom él
ménynek, amiről nemcsak előzőleg, hanem utólag is tud az ember" — hangzott a válasz, 
majd arra a kérdésre, vajon a halálról nem tudhatunk-e utólag, ez volt az intellektuális költő 
és a racionalista gondolkodó felelete: „Azt nem lehet eldönteni. Mert azokat a feltételeket nem 
ismerjük."16 íme a Fekete ország, melyet történetéből — előzőleg és utólag — nem ismerünk, 
s amelynek feltételeiről, létviszonyairól sem tudhatunk, csupán érvényessége áll vésett szavak
kal, keményen, erősen. 

Darutörpeharc 

Ezt a verset abból a lényegi önellentmondásból érthetjük meg, hogy első látszatra jelleg
zetesen parnasszista vers, holott egyáltalán nem az. 

A parnasszista költemény ismérvei közismertek: témája történeti vagy egzotikus környezet
ben, nemegyszer az állatvilágban játszódik; műfaja a leíró-elbeszélő életkép; szerzőjét nosz
talgia, olykor a régmúlt iránti vágyakozás jellemzi; ars poeticáját a Tart pour l'art esztétikai 
elve és a pozitivista tudományosság szemléletmódja egyaránt áthatja; egyetlen sorselve 
a tragikum, de a szerző „versmagatartása" szenvtelenségig személytelen. A parnasszista vers 
tudomány és „tiszta" művészet egyszerre.17 Az iskola fejének, Leconte de Lisle-nek a verses
köteteit a kritika ma is lírai képeskönyvnek tekinti. 

Babits egyetemista korában számos Leconte de Lisle-t fordított, bár a Pávatollakba egyiket 
se vette föl, s ez már elgondolkoztató jel. Kosztolányinak küldött ekkori levelében a francia 

UJ. CHMIELEWSKI: Notes on early Chinese Logic. Id. Roman JAKOBSON: Grammatikai 
párhuzamosság a népköltészetben, i. m. 352. 

15 BABITS Mihály: Az európai irodalomtörténete. Bp. 1936. 535. ül., 563. 
16 DIENES Valéria: Ilyennek láttam. Magvető Almanach 1966. 1. 258. 
17 Pierre MARTINO: Parnasse et Symbolisme. 1967. 46. Hasonlóképpen Leconte de Lisle a 

„Poémes antiques" előszavában „tanulmány-gyűjtemény"-nek nevezi verseskötetét. Id. 
Edmond ESTÉVE: Leconte de Lisle, l'homme et Voeuvre. 1923. 173. 
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mester epikus erejét dicsén, de portréját barátjának válasza helyreigazítja (LEV. 33., ill. 
36—37.), majd Babits érdeklődése a Parnasse iránt lohad és csakhamar végérvényesen el
múlik. Mindamellett André Karátson költőnk több korai versét parnasszista mintára vagy 
legalább is költészettani ösztönzésre vezette vissza. A parnasszista hatás szempontjából elemzi 
a Szonettek és a Héphaisztosz c. verseket. Megítélésünk szerint az utóbbinak költészettani 
rokona a Hegeso sírja, Homérosz és Protesilaos is.18 

A Darutörpeharc tárgya annyira különös, hogy a parnasszistáktól nagyon távol kell keres
nünk a forrását. Meg is találjuk Iuvenalis XIII. szatírájában: ad subitas Thracum volucres 
nubemque sonoram \ Pygmaeus parvis currit bellator in armis, \ mox impar hosti raptusque per 
aera curvis | unguibus a saeva fertur grue: si videas hoc \ gentibus in nostris, risu quatiare; sed 
illic | quamquam eadem adsidue spectentur proelia, ridet \ nemo, ubitota cohors pede non est altior 
uno.19 

Maga a téma is igazolná, hogy Babits képzeletét Iuvenalis sorai mozgatták meg, de az ere
deti motívumainak egész sorát is viszontlátjuk a magyar versben. Iuvenalisból való a föld
rajzi utalás Thrákiára, a madárraj felhőnek, röptük lármásnak érzékelése, a pygmaeusok törpe-
ségének nyomatékos hangsúlyozása s a harcnak vereségükkel végződő kimenetele. 

Mégis alapvető a különbség Babits és Iuvenalis felfogása közt. Áll ez elsősorban a két 
előadásmód eltérő tónusára. Iuvenalis jelzi ugyan a jelenetben rejlő komikumot, de a harcot 
epikusán heroikusnak írja le, s a hozzáfűzött kommentár szó szerint elhárítja a komikus ér
telmezés lehetőségét. 

Babits Darutörpeharcának tónusa viszont határozottan tragikomikus. Sorsérzésük forma
elveinek eltérése a két költő „versmagatartásán" sarkall. Iuvenalis a tárgy és szemlélő külön
állását hangsúlyozza — Babits, szinte egy lantos szerepében, közönségéhez fordulva, krónikás
énekként megjegyzésekkel fűszerezve adja elő a történetet. Tétován a madarak kiröpítő fész
kének titkán tűnődik — de honnan jönnek, sohse tudjuk .. .tán Afrikából, Afrikából —, ezután 
figyelemre inti hallgatóit, mikor a csata elbeszélésébe fog — Halld a csodát, amit ma láttam: 
— majd a közönség fiktív kérdésére a krónikásnak messzeségbe révedő válaszát adja: Hol 
láttam ? kérdezed, hiában. \ Tán Thrákiában, Thrákiában — utóbb előadását maga is felkiáltással 
kíséri: csatára hej! csatára szállnak. Amikor Babits saját történetének lantosaként hol érzelmileg 
azonosul hőseivel — Hónukat védni ébredének... —, hol eltávolítja magától magatartá
sukat, mint a zárósorban, ahol mintegy ironikusan fricskáz egyet a törpe holtakon — nyugosz-
nak most a kis bolondok —, akkor a XX. század emberére valló vegyes, kevert sorsérzéseket 
csihol ki a különös históriából. A klasszikus Iuvenalis törpe hőseinek védelmében nem sajnál 
magasztalásukra magyarázatot keresni, Babits viszont a befejezéssel a történetet megfosztja 
maradék hősi színezetétől is. Szemléletmódja közel áll a romantikus iróniához. 

A tragikomikus felfogás még szembetűnőbb a leíró elemekben. Az ijesztő darucsapat nyom
ban veszít félelmetességéből, amint mély hangjuk búsan messze krúgat. Nincs kiábrándítóbb, 
mint az erős váratlan mélabúja, már pedig ez a mozzanat e kontraszt-hatásra épít. Ezután 
a darvak alkatát s röptüket figurázza ki, hisz tudvalevően nyakukat-lábukat kinyújtva száll
nak; ráadásul a komikus képet harmonikus alliterációkkal eleveníti meg — nyakig a lábuk 
légbe lábol —, ami ismét erős kontraszt forrása. A pygmaeus-sereg szintén mulatságos, ha lát
ványa sündisznót juttat eszünkbe, még ha nagyocskát is. Babitsnak ez a metaforája Iuvenalis-

18 André KARÁTSON: Le Symbolisme en Hongrie. 1969. 232-39. 19 Thrák madarak lecsapó lármás felhőire ráront | küzdve a pygmaeus, pici fegyvert fogva 
kezében, | majd, hogy alulmarad, őt a dühös daru légbe ragadja, | s horgas karmaival viszi. 
Hogyha ilyet te minálunk | látsz, nevetés rázkódtat; mig náluk, noha itt ily | harc állandó 
látvány, nem fog senki mulatni, | mert hisz nem magasabb egy kis lábnál az egész had. (Ford.: 
MURAKÖZY Gyula) A forrás pontos megjelölését BORZSÁK Istvánnak köszönöm. A meg
felelő homéroszi hely (Iliász, III. 3—7.) nem mutat motívumrokonságot Babits feldolgozásával. 



nak egy fölöttébb egyszerű, tárgyával azonos jelzőjéből ered: a latinban a törpék pici fegyvert 
emelnek. Babitsnak nemcsak vizuális képe madártávlati, s itt ezen azt kell értenünk: éppen
séggel a darvak szeméből nézett, hanem magatartása is messzebb került az Iuvenalisnál még 
csak furcsa, de klasszikus egyszerűséggel előadott jelenettől. 

A Darutörpeharc számos sora ironikus hangú és költőnk a jelenet nem egy részletét távolság
tartóan adja elő; „kiszólásai" a narratívumból már erre vallottak. A vers érdekesen összetett 
stílushangulata ismételten tanúsítja ugyanezt. 

A Darutörpeharc legjellemzőbb, mert legsajátosabb nyelvi vonása alluzív stílusa. Először 
is szembeötlik a vers struktúráját árnyaló archaizálás: Csőrük iránt viszen az útjuk...; 
Hónukat védni ébredének . . . A fiatal költő, aki csak pár éve kifogásolta és elvi alapon barát
jának, Kosztolányinak egyik legjobb korabeli versét, A bal latort, s éppen félmúltjai miatt 
(LEV. 29.), most maga él az ige ó-színezetével. De a Darutörpeharc nem csupán az archaizáló 
stílushangulat tudatos fölidézéséről tanúskodik, Lényege szerint minden allúzió a képzet
kapcsolás vagy hangulati hasonlóság fölkeltéséért célzatosan alkalmazott írói kölcsönzés. A 
Darutörpeharc félmúltja Arany Jánosnak a krónikásének stíluslátszatával élő igealakjainak 
allúziója: Arany: Vadat űzni feljövének. .. (Rege a csodaszarvasról).20 De a Darutörpeharc 
más helyén is átüt az Arany-stílusreminiszcencia: Babits: nézhetnéd óriási sünnek; Arany: 
Tündér palotának bizonyára hinnéd. (Buda halála). A Darutörpeharc története tehát tudatosan 
szólal meg itt-ott Arany János hangján. Ám a reformkori szabadságköltészet egyik gyöngy
szemét is a Darutörpeharc képzetkörébe kapcsolja egy nyelvi allúzió. Bajza József híres, 
az elbukott lengyel függetlenségi harcot dicsőítő Apotheosisa így kezdődik: Nyugosznak ők, 
a hösfiak, | Dúló csaták után ... Babits verse így végződik: Nyugosznak most a kis bolondok. 
Nyilvánvaló, hogy a nyelvi allúzió és a hasonló elbeszélő mozzanat ironikus kisszerűsítése, a 
történet előadói „eltávolítása" egy második jelzőrendszeres szemlélet szerves része. Nemcsak 
grammatikai, hanem szemantikai szinten is archaizál a versben Babits: a szorosan az üzenet
hez tartozó hon szó, sőt a. honfigondok, melyek a ,honfibút' juttatják eszünkbe, a Darutörpeharc 
jelentésének valóságszintjére vetnek fényt. De máshonnan is váratlan megvilágítást kap a 
vers valóságszintű mondanivalója. A befejező strófák rímképletének megváltozása ugyanis 
szintén ó-színezetet ad. Az utolsó két, sőt talán három strófában a korábbi párrímek helyett a 
krónikásénekek négyesrímei pendülnek meg. A rímelés hasonló alluzív eljárásával él majd 
Ady Krónikás-ének 1919-ben c. versében. 

Amikor az allúzió — stílus és rímelés — jegyeit megállapítjuk a Darutörpeharcban, Arany, 
illetve általában a nemzeti költészet, avultabb műszóval a hazafias líra hangnemének tudatos 
felidézését ismerjük fel. Az alluzív stílusjegyek, hangulatkeltő elemek a pygmaeusok és az 
idegen darvak közti tragikus végű, egyenlőtlen önvédelmi harc témájára terelik figyelmünket. 
A vers címében jelzett téma tehát jelkép, a függetlenségi gondolatnak különös mezbe öltöz
tetett, de épp a szimbólum párhuzamai által a tudatunkba pörölyözött jelentése. Ami pedig a 
téma ironikus előadását és Babits ambivalens viszonyát illeti tárgyához, szükségszerűen A 
nagyidai cigányok önkínzó szerzői magatartását juttatják eszünkbe. A Darutörpeharc nemzeti 
jelképének felfogásában mutatkozó kétértékűség, egy közösségi harc tragikomikus szemlélete 
Arany önkritikus nemzetképét vallhatja eszmetörténeti elődének. Engem esz a lúg, ha fejed 
mosom — irta volt erről a vegyes érzelemről Arany a Bolond Istókban, s ez a Darutörpeharcra 
is áll. 

20 J. SOLTÉSZ Katalin a Darutörpeharc igealakjainak archaizáltságát rím-, illetve ritmus
kényszerrel magyarázza. I. m. 149—51. A Darutörpeharc nyelvi archaizalasa azonban, mint 
láttuk, szigorú formaszervezeti összefüggés része; egyébként Babits már ifjú költő korában 
virtuóz művésze a költői technikának, s még a forma nagyobb kényszerének is alig-alig enged, 
ezt is inkább fordításban teszi. : , 
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A Darutörpeharc szimbolikája a kompozícióban is érvényesül. Ha eleve szimbolikus versnek 
olvassuk, a történet eredetére, színhelyére utaló szóismétlések éppenséggel kétséget ébresztenek, 
csakugyan egzotikus vagy ókori környezetben játszódik-e a cselekmény. A bizonytalanságot 
éreztető határozószó és a szóismétlés együtt célzatosan megjátszottak, és szerepük: kizökkentés 
az ó-hangulatból s olyan asszociációk keltése, melyek a jelenre riasztanak. 

A szimbolikus párhuzamot érzékelteti nem egy költői kép a versben. A záróstrófa látomássá 
növelt kontrasztja — Sötét parton világos pontok | tépett tollak és törött csontok | — a jelzőknek 
a kontextusból adódó kettős jelentését is magába sűrítve sugallja a nemzeti tragédia képzetét. 

De a Darutörpeharc nemcsak szimbolikus, hanem szimbolista is. Szimbolista jellege elsősor
ban szókincs és kifejezés impresszionizmusában mutatkozik — impresszionizmuson ezúttal a 
szimbolista irányzat szemléletének adekvát szemantikai szintjét értve.21 

A hajnali szürkületet így érezteti a gazdag szóhangulatú hamukárpit metafora, mely az 
érkező darvak képével szinte impresszionista akvarellé finomodik: Mikor új évszak szele rebben, | 
hajnal hamukárpitja lebben, \ új szürkeség ó szürkeségben \ jönnek, jönnek darvak a légben. Már 
a strófakezdő sorok mozzanatos igéi a pillanatnyi benyomás hangulatát keltik, de az új évszak 
szele egyszeri szókapcsolat, melynek nincs természeti háttere, inkább expresszív értékű. 
Egy másik versszakban, a csataképben az impresszió — a Parnasse részletező leírása helyett 
— kontúrtalan látomássá tágul: . . . csatára szállnak, \ mint égi jelhők, jöldi árnyak, \ árnyat, 
jelhőt összekuszálnak. 

A hangszimbolika szerepe is jelentős. Mély hangjuk búsan messze krúgat; fogalmi közléssel 
egyenértékű a mély magánhangzók, köztük is a zártabb típus búskomor sejtelmessége. A hang
festő alliterációk ismételten is fokozott affektív töltést adnak a költeménynek: hajnal hamu
kárpitja ...; szárnyuk csapása szelet zúgat...; lábuk légbe lábol...; jöldi fickók ...; parton . . . 
pontok ...; tépett tollak és törött csontok. A sorok fogalmi rejtélyességét aláfestő, szép hangszim
bolika: a barna föld hűs meztelenje \ nesztelen éledt elevenre. A susogó belső rímek, az egységes mély 
magánhangzó-tónus a baljós fordulat zenei motivációja. 

A Darutörpeharc különös história, melyet szerzője ironikusan és eltávolítva beszél el, egy 
tragikus esemény tragikomikus szereposztásban és nézőpontból — leírás, mely a maga
keltette hangulatokból tükröződik, amikor kifejezések és stíluseffektusok közlő értékűek, s 
egy drámai összecsapás, melynek érzékeltető lefolyása alig, dinamikája annál hevesebben eleve
nedik meg a befogadóban. A Darutörpeharcban a Parnasse valamennyi költői elve második 
jelzőrendszerbe került, kezdve az esztétikai sorselven és szépség-felfogáson, folytatva a vers
magatartáson egészen a nyelvszemlélet különféle vetületeiig. A látszólag „ókori legenda" 
(1. J. Soltész, i. m. 97.) témája és üzenete egy esztétikai és poétikai kettősség rendszerében min
den ponton szembenáll latin forrásával. Sőt, tudatossága és művészi rendszeressége miatt a 
iuvenalisi szatíra parafrázisának tekinthetjük. Átfogó jelképének üzenete közéleti célzatú 
s a költő jelenkorára irányul. Baudelaire-i értelemben vett szimbólum és a műalkotás vala
mennyi szintjét, minden tér- és időviszonyát a kettősség jellegzetes szimbolista szemlélete 
hatja át.22 

. - . • 

A Levelek írisz koszorújából s Babits következő két verseskötete is a háború és politikai 
üldöztetésének hatására bekövetkezett fordulatáig témák, műfajok, költői tónusok szinte meg
tévesztő változatosságát mutatja. Már Schöpflin jelzi azt a habozást, amely költőnk még oly 

21 Hasonlóképpen Ruth MOSER: VImpressionisme francais. 1952. 287. 
22 Álláspontom ellentétes KOMLÓS Aladáréval, aki a magyar szimbolizmusról írt könyvébe 

(A szimbolizmus és a magyar líra, 1965) Babitsot nem vette föl, és már 1927-ben, Az új magyar 
lírában „precíz" nyelvét szembeállítja a szimbolista stílussal, (I .m. 160.) 
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versértő kritikusát is, mint amilyen Ignotus volt, egyébként lelkes bírálatában a szokatlanul 
új költőiség előtt elfogta.23 A kritika: a kortársak és az utókor a fiatal Babitsot sokáig és ismé
telten a szépség megszállottjának s a forma légtornászának tartotta. De a fiatal Babits lát
szólag össze nem illő korai verseit azonos életlátás járja át és a maga korában szinte páratlanul 
szerves költői szemlélet fogja egységbe. 

Mintha nem gondoltuk volna át kellőképpen A lyrikus epilógfa kijelentését: a mindenséget 
vágyom versbe venni, | de még tovább magamnál nem futottam. Ez a kötetzáró vers az ifjú költő 
ars poeticájának alapvető dilemmájára utal, melyre maga a Levelek írisz koszorújából, sőt, 
egész fiatalkorának költészete a válasz. Baudelaire olyan könyvnek kívánta olvastatni A romlás 
virágai-t, mely nem album, nem gyűjtemény benyomását kelti, hanem amelynek eleje és vége 
van.2* Babits a költői tevékenységet hasonlóképpen egy mikrokozmosz teremtésének fogta föl, 
de a teljesség művészi illúzióját a teremtő gesztus filozófiai megalapozásával kívánta elérni. 
Az induló Szabó Lőrinc lírájában „a belső forma valami tudatos geometriája" gyönyörködteti.25 

Babits már 21 éves fővel kialakult életfelfogásról számolhat be Kosztolányinak. „Polytheis-
tá"-nek, s még inkább „polystá"-nak vallja magát. Azt hirdeti, a „szellem első és egyetlen tudo
mása a különbség. Akár időben (változás; minden érzet) — akár térben. Akár successív, akár 
simultan . . . A lét fogalma nem zárja-e magában a különbséget is? Ha egy volna csak, volna-e 
valami? a világ a kettőnél kezdődik . . . " Ez a különbség a világ tarkaságának, m/nífen-ségének 
oka: „A világ egy perpetuum mobile. Egy legyező, amely bomlik, kibomlik, egyre jobban . . . " 
(LEV. 31., ill. 33.) 

A sokféleségében gazdag világ lételve önmagában is megértetné a fiatal költő szerteágazó 
tematikáját. De a különbözőségében egyetlen világ képe jelenik meg Babits szemléleti kettő
zéseiben, így „eltávolító" versmagatartásában, mely a Darutörpeharcban tragikomikusnak 
fest egy hősi témát, a Golgotai csárdában profán valóságszinten ábrázol egy legendát vagy eleve 
tükörképekben, iker-költeményekkel versel meg azonos költői tárgyat. (Theosophikus énekek, 
Strófák a wartburgi dalnokversenyről). Magát a jelrendszert is kettőzi, amikor meghatározott 
irodalomtörténeti szemléletformát parafrazeál. A Parnasse-nak a természetet a szabálykereső 
történettudomány szemével vizsgáló látásából születik a Darutörpeharc történetszemlélete, 
melyben a história tűnik rejtelmes, meglepő jeleneteket tartogató szabad természetnek. 

Az élet kettős látása nem egyedülálló jelenség a századforduló irodalmában. Mint szemléleti 
mód, a téma ironizálásában, pastiche-ában jelentkezik pl. Anatole France-nál — a valóság
szint kettősségét látjuk olyan művekben, mint Wilde: Dorian Gray arcképe; másutt, mint 
Unamuno Köd c. regényében fikció és valóság szerepcseréje fejezi ki a lét kétarcúságát és 
Pirandellónak a sors kétsíkúságáról, ember és szerepe szembenállásáról vallott alkotó-elve is 
ebből, az életnek az új századdal vajúdó kettős látásából nő ki, bár nála már életbölcseletté 
gazdagodik. 

Babits felfogása sem azonos a századforduló szecessziós szerepjátszásával. Az élet tarka
ságáról vallott nézete nem direkt érzékeltetésben jelenik meg, mint amilyen (önmagában) 
az ironikus előadás vagy az alkotás valóságértékének unamunói megkérdőjelezése, hanem ver
seinek egész formaszervezete, ezeknek a struktúráknak majdnem minden összefüggése a lét 
sokszorosságát sugallja. Csak kivételesen direkt érzékeltetése ennek a felfogásnak egy-két prog
ramvers, a Himnusz Irishez és A lyrikus epilógfa. Babitsnak a kettőzés, a különbözőség bölcse
leti elve, s ezzel összefüggésben versei életdarabok, melyeknek érvényességét épp a tarkaság, a 
kettőzés különféle módjai adják. Ezért lehet rendkívül fontos a fiatal Babits versmodelljének 
ún. formája, mivel maga is „tartalom". 

23SCHÖPFLIN Aladár: A magyar irodalom története, é. n. [1937] 219. 24 Charles Baudelaire á Maxime du Camp. Correspondancegenerale. 1947. II. 278. 25 BABITS Mihály: Könyvről könyvre. Egy új költő. Nyugat 1923. I. 398. 
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„A tarkaság ugyanaz a térben, mint a mozgás az időben" — vallja egy korabeli filozófiai 
írása. A vers időbeli művészetében a legyezőszerűen kibomló, a tarka világ egybevágó kifejezése 
a szerialitás. Ez a mozgás szimultán tudatállapotként jelentkezik: „A tudat a különbségnél 
kezdődik . . . Az érzet a változásnál kezdődik" — írja ugyanott.26 A tudat időképzetének, mint 
az állandó mozgás képének és tartalma lényegi azonosságának lenyomata a babitsi paraleliz-
mus, a visszatérő asszociációk és egymást át-átfedő képsorok stilisztikai alakja. Az Anyám 
nevére, a Sírvers vagy a Vasárnap gondolatritmusai szimultán jelenítik meg a világ tudatbeli 
sokszorozottságát, a Messze ... messze viszont „successiv" képekkel érzékelteti a különféleség 
kiegyenlítődését, a Fekete ország pedig épp a mozdulatlanság törvényének: — egy logikai össze
függésnek lelte meg találó kifejezését a szerialitásban. 

Az irodalomtörténet a szimbolizmus sajátosan jellemző jegyének tartja a kettőzést. A hagyo
mányos jelkép, így a baudelaire-i szimbólum alkati meghatározója a versen végighúzódó jelen
tésben párhuzam. A tiszta jelkép a fiatal Babits lírájában sem ritka. Ilyen a Szöllőhegy télen, 
a Régi szálloda, a Városvég, a Kútban stb. és nem utolsó sorban az elemzett két vers. De költőnk 
a Nyugat stílusforradalmából is kivette részét; új szóösszetételei, egyszeri szókapcsolatai, a 
mondattagok rendjének megváltoztatására és a syntaxista kiterjedő egyénítése a szimbolizmus 
stilromantikájára jellemző.27 

A szimbolizmus filozófusa Bergson. Babits egy vallomással fölérő, mélyre pillantó tanul
mányban adott számot 1910-ig kiadott műveiről. Rokonnak tűnik a magyar lírikus introspektív 
világképzete és Bergson intuíció-tana, hiszen az utóbbi a belső világot „szimbólumok szagga
tott sorának" értelmezte. Mindamellett nyilvánvalónak látszik — összekötő, harmadik hatás
forrást is feltételezve —, hogy a sajátos babitsi versmodell kialakulását, még előbb egy másik 
filozófus hatása indította el, s ez az ösztönzés képezett hídfőt Bergson tanaihoz. 

Az a filozófus, aki a fiatal Babits versmodelljének, „tudatos geometriájának" formálódását 
ösztönözte, Spinoza. Etikáját már egyetemi éveiben megismerte. Amikor a „szellem tudomá
sát" jelentő különbség elvéről írt Kosztolányinak, ezt, úgymond, „Spinozái, legtágabb érte
lemben" (LEV. uo.) érti. Valóban Spinoza Etikaiának alapvető ún. „meghatározásaidhoz tarto
zik, hogy a szubsztanciát, azaz a dolgok és jelenségek rendjét szerinte csak attributumaik-hó\\t%z-
szük észre, és nwdizsaikból értjük meg. Más szóval: a létező világot és törvényeit csak megjelenési 
formáikból, valamint megnyilvánulásaikból, mozgásukból ismerhetjük meg. Ez a fiatal Babits 
versmodelljének filozófiai ősképe. A teremtő természet (natura naturans), vallja Spinoza, 
variációiban mutatja meg arcát: a babitsi tarkaságban, azaz kettőzve, sokszorosan attribútu
maiban és mozgását kifejező szerialitásában, modusaiban. Ez a vitalista költői gondolkodás
mód csak megerősödhetett Babitsban, amikor Herbert Spencernek a differenciálódás és integ
rálódás egymást kiegyenlítő fejlődéselméletét megismerte. Spencer szerint a fejlődés nem más, 
mint egyre fokozottabb differenciálódás, melyben egyre egységesebb forma nyilatkozik meg: 
maga a művészet.28 Az életnek jelenvaló változatai és érzékelhető mozgásformái — a babitsi 
versmodell tükrében — a világ szinkron tudata, a differenciálódás és integráció mozzanatai 
diakron vetülete. A fiatal Babits tudatlírájának tapasztalati és történeti gyökerei így fonódnak 
egymásba.29 

26 BABITS Mihály: Játékfilozófia. L. Gondolat és írás. 1922. 89. 
27 HORVÁTH János: A Nyugat magyartalanságairól. MNy 1911. 64. 
28 Babits fiatalkori olvasmányairól írja: „Egyetemi hallgató koromban kezdtem idegen 

nyelven olvasni . . . Később filozófusokat kezdtem olvasni: Nietzschét (Zarathustra), James 
pszichológiáját, Schopenhauert, Spinozát. Ugyanezen idő kedves olvasmányai voltak Baudela
ire és Poe . . . " KŐHALMI Béla: A könyvek könyve. 1918. 85. Tehát Babits Spinoza és Poe 
olvasmány-élménye egyidejű! Spencer-élményéről 1. még A szép hűtlenek, i. m. 24. 

29 RÓNAY György a fiatal Babits lírájának objektív vonásait elemzi, majd „Én és nem-Én, 
Szubjektum és Objektum, személyesség és tárgyiasság, megvallás és leleplezés közti" inter
ferencia-jelenségnek nevezi. L. A lírikus epilógja. L. A nagy nemzedék. 1971. 96. Véleményével 
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Ebben az összefüggésben Spinoza rendszere életfilozófia. A nemző természet fogalmának 
tevékeny mozzanata Bergson „élan vital"-jának, a teremtő fejlődés tanának előzménye.30 

A bergsoni életlendület megismerése kiteljesítette a Spinozából merített költői látásmódot, 
versmodellt.31 Szerialitásának módosulását olyan egy-öntésű, szakozatlan versek születése ta
núsítja, mint az Esti kérdés vagy A Danaidák, egyszersmind vég nélkül szövődő, „babitsos" 
versmondata, melynek műhelymintáját, technikai előképét Swinburne-versekből és Dante 
terzináiból fejlesztette tovább. 

egybevágóan tudat-lírának láttuk Babits ifjúkori költészetét. L. A szép hatlenek. 110—111. 
Ezzel a nézettel egyetértően, de Babitsot bírálva ír a problematikáról KIRÁLY István: Ady 
és Babits Kortárs. 1971.-5. 683. 30 Babits Bergson^tanulmányában olvassuk: „Az életlendület alapjában egységes... de 
az anyaggal érintkezve felbomlik és sok folyton oszló, szaporodó élőlényben valósul meg. 
Mindazonáltal megtartja egységét, mint ahogy egy költeményben a strófák és szavak sokasá
gán át egy a lendület. Az életlendület tehát egység a sokaságban." L. BERGSON. Ny 1910. 
14. 957. 

31 Előttem KissFerenc így ír Spinozának Babitsra gyakorolt hatásáról: „Számára minden
esetre olyasvalamit jelent,, mint később Bergson élan vrta/-ja." A beérkezés küszöbén. 1962. 31. 
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