
MELCZER TIBOR 

BABITS MIHÁLY BAJAI VERSEI 

A Levelek Iris koszorújából 1914-ben megjelent második kiadása elé írt bevezetőjében 
mondja Babits Mihály: „E versek legnagyobb részét Baján írtam, 1905/6. telén, huszonkét 
esztendős koromban." 

Állításával szemben a kötet harminckilenc verséből mindössze öt keletkezett Baján, s 
ha idesoroljuk az itteni ihletésű, ám a karácsonyi vakáció idején, Szekszárdon írottá halál 
automobilont, akkor is elgondolkodtató a költő tévedése. S ha esetleg együtt gondolt a 
Levelek Iris koszorújából mellett a Herceg, hátha megjön a tél is! és a Rec itat ív-kötet 
néhány bajai vagy részben bajai versére, akkor is magyarázatra szorul a több mint pontatlan 
kijelentés. 

Feltételezésünk szerint az ok a költő bajai helyzetében keresendő. Ahol éppen korábbi, 
nagyra törő poétái szándékai valósulhattak meg legkevésbé. Zalai Béla 1905. október 10-i 
levelében írja: „Kosztolányi azt mondja, hogy (...) ön vég-remete lett". S ha ez persze 
túlzás is, de tény, hogy a miliő nem kedvezett a maradandónak tudott verseknek. Erről 
Babits vall az őt remeteséggel gyanúsító barátjának, 1905. október 31-én: „írni (...) annyira 
nem tudok, hogy Hegedűs és Mohácsi felszólítására a Tűznek sem tudtam semmit kicsiholni 
agyvelőm korán kiégett taplójából." 

Költőiségével való elégedetlenségéről panaszkodik az 1905-ben, vélhetően Baján írt 
[Szegény különc poéta...j kezdetű versében, s az egész bizonyosan Baján keletkezett 
[Versem bírálta egy bagoly...] kezdetű, kiadatlan költeményben is ezt érzékelteti. 

Arra kell tehát gondolnunk, hogy a bajai tanári gyakorlóév során oly nagy esemény
számba ment egy-egy, utóbb kötetben is vállalható költemény, hogy ezek emléke a költő 
szemében utólag számbeli nagyságnak is tűnhetett. Hiszen helyzete ellenére születtek meg 
ottani, jelentős művei. 

* 

1 Bp., 1914,3. 
2 OSZK Kézirattár, Fond III/l393/2. 
3 OSZK Fond III/96/1. Megj.: Babits-Juhász-Kosztolányi levelezése, s. a. r. BELIA György, Bp., 1959 (a 

továbbiakban: Lev.), 103-104. Hegedűs-Bite Gyula és Mohácsi Jenő az egy számot megélt Tüz c. szépiro
dalmi folyóirat szerkesztői. 

4 BABITS Mihály, Aki a kékes égbe néz: Kötetekből kimaradt versek és töredékek, s. a. r. MELCZER Tibor, 
Bp., 1985, 30-31; BABITS Mihály Összegyűjtött versei, s. a. r. KELEVÉZ Ágnes, Bp., 1993, 494. 

5 OSZK Fond III/l728/23-27, 1. f. verzó. 
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Midőn Babits Mihály 1905. szeptember 22-én - tanárjelöltként - elfoglalta a Ciszterci 
Rend Bajai Katolikus Főgimnáziumának helyettes tanári állását, egészen bizonyosan két 
lélek lakozott benne. 

Egyik énjét jól ismerte a városi intelligencia csakúgy, mint - kicsit másképpen ugyan -
az iskolapadokban szorongó diákjai. Ez az ifjú tanárjelölt portréja. Akitől a diákok csakúgy 
kaptak megértő szeretetet, mint gyorsan a tanári noteszbe kerülő szekundákat. Aki ott lakott 
Szuper Mihály uramék házában, gyönyörködött a negyedholdnyi rózsakertben (amelyből 
kései elbeszélésében hatholdasat varázsolt), s aki ügyefogyott volt a társasági érintkezésben 
csakúgy, mint a hétköznapok apró-cseprő dolgaiban. S akinek félszegségéről a bajai 
emlékezet még az 1950-es években is legendákat szövögetett. 

Ám érkezett Bajára egy másik Babits Mihály is. Akit nem ismertek. Akiről legföljebb 
csak annyit tudtak, hogy a tanár úr több nyelven beszél, meg hogy olasz verseket fordít. De 
hogy költő lett volna, az ekkor itt még titok maradt. 

Pedig Babits Mihály - ha még messze nem is a nagy nyilvánosság számára, de tudjuk, 
hogy — érett költőként érkezett Bajára. Zsengéi számát is szaporította itteni tanéve során, 
de újabb nagy versek is hevertek már íróasztalfiókjában. így ekkori önarcképéhez csakúgy 
hozzátartozik az, amit Kosztolányinak írt 1905. október 31-én, említett levelében - „Ve
szekszem a gyerekekkel /( . . .) és iszom a papokkal" (mindkettőre bőven volt alkalma)-, 
mint az, amit Névjegyemre című versében fogalmazott meg 1906 januárjában, itt, Baján, 
önnön világáról. 

Nem kisebb, semmit, sőt az ég sföld 
között valókkal még nagyobb; 
s mindenképp más a tiéteknél: 
én nektek idegen vagyok. 

S világom tág, de idegennek 
belé a bemenet tilos: 
jaj, mért egy örök idegennek 
jelzé nevét e papiros? 

Szuper Mihályék házának nagy szobájában írta ezt, s noha teljes életérzését, idegenségét 
a világtól fogalmazza meg benne, de rávilágít arra is, hogy idegen, ismeretlen volt itt, 
legalábbis ami legbensőbb, költői énjét illeti. Igaz, versei, fordításai itt-ott már megjelentek, 
és ugyancsak helyettes tanár barátja, Palotai Irén János még arra is emlékezni vélt, hogy 
egy-két versét nyomtatásban olvasta volna, de Babits költő voltára ő sem gyanakodott. 

Jobb is, hogy nem tudtak erről az atyák. Mert noha - zömükben ők sem lévén társaság
kerülő emberek - azt még bizonyára elnéző mosollyal fogadták volna, hogy fiatal kartársuk 
ügyetlen udvarló verseket fabrikál Kollár Gizikéhez (a talán az ő ihletésére megkezdett 
Baba című vidám hősköltemény elkészült részeivel már nemigen békültek volna); az 

6 A bajai időszakról legteljesebben: BÉLI A György, Babits Mihály tanulóévei, Bp., 1983,209-248. Az életrajzi 
adalékokat innen vettük. L. még: KÜLLEY Lea, „... lengve int búcsút a kert... ", Szekszárd, 1990. 
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Anyám nevére írott szép önvallomásáért talán meg is dicsérik; de mit szóltak volna, ha 
tudják, hogy a diploma előtt álló, félszeg ifjú, már jóval idekerülése előtt ilyen sorokat írt 
le: „hadd dalolok soha / nem hallott verseket ma, múzsák / papja, erős fiatal füleknek" (In 
Horatium). S Horatius mértékén himnuszát dalija ,,a soha-meg-nem-elégedésnek." Sőt jó 
ideje már, hogy ódát írt magához a bűnhöz is, amelyről bajai tanártársai aligha tudhatták 
volna, hogy az építő, az álerényeket romboló lázadás nevében történik mindez, s hogy 
például a vers jegyzetében Babits emlegette Giosué Carducci - e szent ügy érdekében -
egyenesen a Sátánt hívta segítségül, amint ezt majd Thomas Mann is idézni fogjad varázs-
hegyben: „O Salute, o Satana, o Ribellione, / o forza vindice della Ragione..." (Ó 
üdvözlégy, ó Sátán, ó Lázadás, / Ó Értelem diadalmas ereje...). 

Mindez értelemszerűen csakúgy titok maradt, mint az, amit szerelem dolgában, legalább
is versben, már ideérkezése előtt elkövetett. Nem ismerhették „az égi és földi szerelem" 
erotikáját a Strófák a wartburgi dalnokversenyből párversében. S nem tudhatták, hogy 
Babits - akinek ha nem is válságok nélkül fejlődő, de alapvetően meghatározó katoliciz
musa révén „Erós és a Megfeszített" kettőssége örök költői-emberi vonása marad - milyen 
kísértés ellenében kérte már évekkel azelőtt, a Vérivó leányok ragyogó soraiban a Szent 
Szűz segítségét. Nem is szólva az egykori Imáról, a szintén idekerülése előtt írott 
Példabeszédről vagy az 1906 januárjában, már Baján papírra vetett Tüzekröl, amelyben 
nem kevesebbet állít önmagáról, igaz, némileg Baudelaire hatása alatt, mint hogy: 

Az oltárok tüzét, gonosz, te rég leköpted, 
a harci tűz, amely templomot gyújtogat, 
rég elhamudott tebenned. Köd mögötted, 
előtted köd - bukott! megadhatod magad. 
(...) 

A pokloknak tüze - ó, pokol tüze mind! 
a döglött csillagok! a dugult kályha gáza! 
a szörnyű szerelem, mely törvényt nem tekint, 
színpadi, kínpadi dicsvágyad gyáva gyásza (...) 

7 CARDUCCI, Himnusz a Sátánhoz; vö. RÁBA György, Babits Mihály költészete 1903-1920, Bp., 1981, 38. 
Babits Carduccira történt utalása, az Óda a bűnhöz kapcsán, a Levelek Iris koszorújából második kiadása 
Szilasi Vilmosnak ajánlott példányában (a továbbiakban: Iris"), 8. Lelőhelye: OSZK Fond III/2357. Vö. 
KELEVÉZ Ágnes, Babits vallomása Szilasi Vilmosnak versei keletkezéséről, ItK, 1994, 743-757. - Thomas 
Mann Settembrinivel mondatja el a két sort és vele értelmezteti, A varázshegy Satana c. fejezetében (Thomas 
MANN, A varázshegy, Bp., I960,1, 85). 

8 A keresztény lelkiség és irodalom győzelmét az antik „pogány" felett Erós és a Megfeszített címmel tárgyalja 
majd Az európai irodalom története nevezetes fejezetében (Bp., 1936, 121-125). Tágabban ezen értendő a 
középkori költészet, kivált a himnuszköltészet, mint - Babits szavaival - „a vallás erotikája". L. Az európai 
irodalom története, i. m., 159. Ugyanez tükröződik Amor Sanctus c. himnuszfordítás-gyüjteményének (Bp., 
1933) kísérőtanulmányában. Ez ambivalenciáról BABITS Aki a kékes égbe néz c. hivatkozott kötetének 
utószavában (116-118), valamint Magdolna szeretője c. szövegközlésemben (Vigilia, 1983, 933-934) 
szóltam részletesebben. 
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(Amihez a teljesség kedvéért hozzáteendő, hogy a megírásához közeli időben Kosztolányi
nak Pascal Gondolatai és Szent Ágoston Vallomásai olvasásáról számol be, az utóbbit 
zseniálisnak tartva.) 

A Tüzekre jellemző fülledt, erotikus töltés ott van - ha nem is egyeduralkodóan - abban 
a Paris című nagy fantáziaversében, amely az eladdig nem látott metropolisz hatalmasságát, 
szabadságát, bujaságát és - Ady módján, bár Kosztolányihoz írott szavai szerint nem őt 
utánozva - a sivár magyar valósággal történő szembeállítását hozza elénk. Ám Párizzsal 
szemben nemcsak egy elvont magyar táj, még kevésbé egy meghatározhatatlan magyar 
város áll, hanem - a vers dátuma, 1906. január-február, ebben eligazít - az ellentétül állított 
város Baja, a vers megszólítottja pedig nem lehet más, mint Kollár Gizella. 

Más vidékre vágyói innen, szemmel látom néha rajtad: 
jelzi színnel sápadt arcod, biggyenéssel néma ajkad, 
únalom-szönyegre hímzed álmokból a kézimunkád, 
nem hevít meleg kedélyünk, nem hat fesztelen szavunk rád. 
Új városunk friss hangjai ködfátyolképek előtted, 
mik a régi magyar róna únt borújára vetődtek, 
és a villany kék lángjai s kocsicsengők, szent harangok, 
mélák mint a pásztortüzek, tompák mint a nyájkolompok. 

És az ellentét: 

Messze szőke Szajna mellett feketül egy híres város, 
nappal ugyan feketül, de este mint az ég sugáros, (...) 

S így tovább, az egész hatalmas látomásköltemény. Amely itt, Szuper Mihály uram házában 
keletkezett. S talán nem is keletkezhetett volna - ugyanígy - másutt. 

(Az, hogy az Ady-féle magyar ugar „alapmegfigyelést" igaznak tartja, ám a tárgyalás 
módját, vagyis a magyarság ostorozását kárhoztatja, s ezért Kosztolányihoz írt 1906. 
február 21 -22-i, Adyt gyalázó levelében a Parist egykori versének nevezi, nehogy véletle
nül is a valójábaa 1906 január-februárjában, az Új versek megjelenése után írott művét 
Ady-utánérzésnek tartsa a költötársukat mélyen megvető jó barát; utóbb pedig egyazon 
levélben annyit beismer, hogy „egykori versét" egy-két másikkal együtt szeptember óta 
írta, ám a Parist Ady olvasása után kedve volna megsemmisíteni; majd mikor március végén 
valahára elküldi versét Kosztolányinak, ott már a valóságnak megfelelően datálja; 1916-ban 
pedig az akkorra már nemcsak nagyra tartott, hanem harcostársának tekintett Ady Új versek 
utáni némi hatását a Levelek Iris koszorújából Szilasi Vilmosnak ajánlott példányában saját 
kezűleg elismeri; mindez már külön történet.) 

9 A Tüzek Baudelaire-hatásáról: Iris2 19. - Babits levelei Kosztolányihoz: Pascalról, Baja, 1905. okt. 31., 
OSZK Fond III/96/1, Lev. 104; Ágostonról, Baja, 1906. febr. 21-22., OSZK Fond 111/96/12, Lev. 115. 

10 Babits Kosztolányihoz, id. levél, Baja, 1906. febr. 21-22., Lev. 113. 
11 Id. levél, Lev. 113,115; a Paris Kosztolányinak elküldött kézirata: OSZK Fond 253/920, 11. f. rektó-verzó, 

12. f. rektó. Ady hatásáról: Iris" 16. A Lev.-ben a febr. 21—22-i levélből az Adyt illető legsúlyosabb kitételek 
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Ugyancsak a szerelem - igaz, torz formában - hívta életre Babits bajai haláltáncverseinek 
első darabját, A halál automobilon látomását. Igaz, a költeményt a karácsonyi vakáció 
idején, Szekszárdon írta, s a vénleány-probléma régen foglalkoztatta. Ám a bajai kötődést 
jelzi, hogy ott Szuper Mihály felesége, Ilka néni és szövetségesei kezdték szövögetni körüle 
azt a hálót, amely ha összezárul, hát ott marad, a nála idősebb Wzentek Irén mellett -
botcsinálta férjként. Első - tisztán irodalmi - ellenállása ez a vers. Rába György méltán 
sorolja a költemény Terézáját, a vénlányt Babits költői perszonái közé. Akinek magányos 
vergődését a költő valóban drámaian hozza elénk. Ám a vers ettől még nem válna 
haláltánccá. Kevés ehhez a házban haldokló fiatalember személye is, akinek megélt élete 
áll szemben a vénlány magányával. Ám van ennek a versnek még egy perszonája. A címadó, 
a halál automobilon. Ha a szobor - Michelangelo Babits fordította Szonettje szerint - a 
fölöslegnek a kőből történő eltávolításával készül, úgy a költő a halált hasonló módszerrel 
hozza elénk. Csak éppen nem a követ, hanem az emberi arc egyes részeit távolítja el, a 
negatív festés általunk kiemelt eszközeivel. 

Nem szól: csak foga van, nincs neki szája -
Messze az éjbe ki villog kaszája. 
Nem alszik, nem is hall, nincs füle sem, 
szemvédő mögül hiányzik a szem. 

A halál automobilon úgy is mint német metszetek alapján tervezett haláltáncciklusának 
első darabja, sokat foglalkoztatta. Utóbbi művei legjobb darabjának tartotta, írja március 
végén Kosztolányinak, elárulva költeménye verselését is: hangsúlyos, ad notam: Fortuna 
szekerén okosan ülj. Ám itt is lappang titok. Rába György szerint önnön éjszakai álmatlan 
hányódásai is ott lehetnek a vénlány, Teréza gyötrelmeiben. Amihez hozzátehetjük: a 
vers kulcsmondata - „átkozott csak, ki nem élt sohasem: én" - megnyilatkozik Babits 
személyes lírájában is. Azugyancsak Baján, 1906. március l-jén írt Anyám nevére soraiban, 
ahol - Kosztolányi Rába György idézte véleménye szerint - nem édesanyja, hanem ő a 
főszereplő, a vers orgonapontjaként írva áll: 

Síromra, ha meghalok, ez jön: 
„Itt nyugszik az, ki nem élt: 
Nem nyúlt az eléberakotthoz, 
jöhetetleneket remélt. (...)" 

kimaradtak. - Az Ady-Babits viszonyról I. Babits Adyról, dokumentumgyűjtemény, szerk. GÁL István, Bp., 
1975. 

12 Iris2 89. 
13 RÁBA, i. m., 195-200. 
14 OSZK Fond 253/920, 6. f. verzó-7. f. verzó. 
15 RÁBA, /. m., 196. 
16 RÁBA, i. m., 58. Vö. KOSZTOLÁNYI Dezső, Szövegmagyarázat, Anyám nevére, A Pesti Hírlap Vasárnapja, 

1934. okt. 7.; Uő., írók, festők, tudósok, Bp., 1958, 260. 
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És játékosabban ugyan, de az élethiány szólal meg a Márciusi reggelen soraiban, s erről 
szól, már a bajai tanév után, 1906 nyarán a Nyári idillben is, múzsáját egyenest vénlányhoz 
hasonlítva. 

Ám mindezt nem szabad egészen komolyan vennünk. Udvarló versei sokszor színpom
pásak, s az egyéb ellenpélda is gyakori. Mint Anapestus című négysorosa is jelzi: 

Mégis csak szép ez az élet, 
Most nyílik az almavirág -
A királlyal sem cserélek, 
Fiatalnak áll a világ... 

Baján írja másik haláltáncversét, a Régi szállodái is, noha a bajai szálló hátborzongató 
legendáját Budára teszi. S a haláltánc - mint Rába György mondja - valóban Arany 
Híd-avatáskxdL emlékeztet. Kivált a vers zárásában. S ugyancsak a halál arat abban a 
Golgotai csárdában, amelyet szintén itt írt 1906 márciusában, s amelynek több sorát -
hacsak a katonabakók durva szavai mögött föl nem ismerik a költő mély Krisztus-szeretetét 
- a paptanárok lehet, hogy megrovóan fogadták volna. Bár éppen Kosztolányi írja Babitsnak 
róla: „Felolvastam egy pap-barátomnak. Nagyon tetszett neki is." 

Babits - ha az Irén-ügy miatt menekülésszerűen hagyta is el Baját - mégsem csupán 
sötét víziókkal távozott. Úgy tűnhet, az 1906 májusában írott Strófák Gizikéről soraival 
búcsúzott el a költő a várostól és itteni szerelmétől. Akkor is, ha Belia Györgytől tudjuk, 
hogy egy részben itt írt, Kollár Gizella ihlette versét 1911 tavaszának végén, kora nyarán 
már egy másik szerelem bűvöletében újítja meg, az első négy sor átvételével Fogarason 
(Miként szélcsendben a hajó). S [Hol fürge véna...] kezdetű, 1906 augusztusában írt 
versében is Gizi szépségét dicséri. Ám Babits 1906 kora nyarán már van oly jelentős 
költő, hogy bajai szerelmétől - meghiúsult szerelmétől - közvetettebb módon is búcsút 
vegyen. így 1906 júniusában akár részben még Baján, akár egészében már Szekszárdon írja 
meg gyönyörű versét, a Gretna Greent; a mű felfokozott szerelmi vágya, idilli meny-
asszonyszöktetése, majd végső elborulása az igazi költői búcsú a Gizi-szerelemtől. Mert a 
bajai rózsakert pünkösdi képe ragyog a versben. 

Kék az ég ma, zöld az ág -
milyen messze, más világ! 
mennyi rózsa, lám a pünköst -
Ámor röpdös négy szemünk közt 
(...) 

17 OSZK Fond III/l 728/23-27, 1. f. verzó. 
18 RÁBA, i. m., 133. 
19 Kosztolányi Babitshoz, Szabadka, 1906. márc. 25.-ápr. 4., MTA Kézirattár, Ms 4621/49, Lev. 123. 
20 BELIA, /. m., 236-237. 
21 A Szilasinak ajánlott Recitatív-kötet jegyzetének elnagyolt datálása, „1905-6. Szekszárd", bajai kezdetre és 

szekszárdi befejezésre engedhet következtetni, míg Szabó Lőrincnek a szekszárdi keletkezést részletezte. L. 
OSZK Fond III/2357, BABITS, Recitatív, Szilasi Vilmosnak ajánlva, 37; ill. Szabó Lőrinc feljegyzése: GÁL 
István, Babits egyes verseinek keletkezéséről, UK, 1975, 450-451. 
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- mennyi illat, mennyi szín! 
szép az utad, Gretna Green 
mennyi rózsa, mily tavasz 
bárányfelhő ránk havaz. 
( - ) 
Szökken a kocsim: világom 
köd borítja s légi nedv, 
lankad utazó virágom, 
bennem is a régi kedv 
- mennyi harc és mennyi kín! 
Messze még a Gretna Green 
s szempillámat - ó de kár -
ólom-álom üli már. 

Bizonnyal a Gretna Greenben érzékeltetett fájdalmas búcsú tette vigasztalanná a 
Fogarason befejezett E komor június havon első, bajai strófáját is, amellyel az egykorinak 
mondott és érzett, ám vélhetően az épp elmúlt pünkösdnek (és a Strófák Gizikéről örömteli 
májusának) szép emléke áll szemben. Amihez évek múltán is ragaszkodott. 

E komor június havon 
mely mord akár a november, 
emléked mely tájakra von, 
te mord novemberi ember? 
Emlékszel, egykor, mint folyott 
pünkösd két napja vidáman, 
s az örömökre, miket ott 
alig vettél vala számon? 

23 
Keresd most őket együvé (...) 

Babits mindvégig szívében hordozta bajai esztendejét. Bizonyság erre nem csak a 
Hatholdas rózsakert „falusi komédiájában" is ott sugárzó lírája vagy - mint Belia György 
mondja - a Timár Virgil fia paptanár főhőse, más szereplői és a helyi miliő ottani 

22 A két keletkezési helyről: a Recitatív Szilasi-példányában, 50—51. 
23 „Pünkösd két napja" 1906-ban június 3-ra és 4-re esett. Ám a júniusi komorság, a szerelmi idill végső 

elborulása - a Hatholdas rózsakert tanúsága szerint is - a június végi rózsaszüret, a „virággyilkosság" 
idejéhez közelre tehető. Ekkorra vált számára oly komorrá június hava, hogy a nemrégi pünkösdi vidámságot 
egykorinak érezhette. Sőt már az Irén számára történő groteszk „vőlegényfogás" estéjén a Babits-alteregó 
Gruber Franci mint távoli múltra, emlékezik az aznap délutáni pajkos-szerelmes összesimulásra Gizivel. L. 
BABITS Mihály, Hatholdas rózsakert, Bp., 1937, 58, 70-71, 45-46. 
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tükröztetése, hanem - ugyancsak Belia figyelmeztet rá - az 1925 tavaszán írott Utca, 
estefelé emlékfoszlánya is. 

Mennyi 
este és mennyi bogár, a Tibullus latin 
pilléitől, melyek bácskai szerelmes 
alkonyaimon az óriás rózsakert 
illatában kábultak (...) 

És tanúbizonyság erre a bajai tanév után negyed századdal később - 1930 áprilisában -
írott Abból a kikötőből... című emlékező költeménye is. 

Abból a kikötőből, a tornácból, ahol 
ifjúságomban az ifjúság madarai, lánykacagások 
csapódtak a joviális fehérszin oszlopokhoz -
óh kövér nevető ház! akiből annyiszor 
indultam szürke hajnalban; aludt még aranyos 
Ilka néni; sápadt színekkel, lengve intett búcsút a kert... 

24 BELIA, i. m., 245-246, 215. 
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