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Vass Judit 

BABITS MIHÁLY 

J Ó N Á S   K Ö N Y V E 

 

BABITS A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 

 

A két világháború között szélsőséges ideológiák 

fenyegetik a demokratikus Európát: a német fasizmus 

és a szovjet, sztálini kommunizmus. Mindkét ideológia 

egyén- és szabadságellenes, totális diktatúrát épít ki. 

Az európai értelmiség,  köztük a magyar is, 

pártideológiák mentén megosztott, csak kevesen 

tudják megőrizni szellemi függetlenségüket. A két 

világháború közötti Magyarország ennek a válságnak a 

tükre. Ugyan vannak parlamenti választások, de a 

társadalom még mindig feudális mentalitású, 

konzervatív-nacionalista, a polgári demokrácia hívei 

csak az irodalomban kaphatnak nyilvánosságot. A 

Trianon-katasztrófára a hivatalos politika válasza a bezárkózó nacionalizmus, ami a 

fajvédő zsidótörvényekben is megnyilvánul. S bár a Horthy-korszakban a nyíltan náci párt, 

a Nyilasok illegalitásba kényszerülnek, akárcsak a sztálinista kommunista párt, az ország 

már a  diktatúra és a fasizálódás jeleit mutatja. (ld. Márai Sándor naplója: Hallgatni 

akartam. Márai, aki maga is a keresztény-úri középosztályból származik, naplójában 

felveti ennek a társadalmi rétegnek az erkölcsi-történelmi felelősségét a későbbi 

katasztrófáért, a Nyilasok hatalomra jutásáért.) A tényeken az sem változtat, hogy a 

korabeli Magyarország geopolitikailag csapdában volt, a trinanoni békediktátum,  az új  

európai status quo1  kevés mozgásteret hagyott a magyar politika számára. 

 

Babits írásainak középpontjába erkölcsi kérdések kerülnek, a homo aestheticus2 

álláspontjáról eljut a homo moralis3 értékrendjéig. Két fontos tanulmánya születik ekkor, 

 
1 status quo: kialakult helyzet, a korabeli nagyhatalmi politika 
2 homo aestheticus: a szépség embere, a nem politizáló, tiszta művészet híve (ld. korai 

parnasszista lírája) 
3 homo moralis: az erkölcs embere, művész esetében a társadalmi problémákat felvállaló, 

küldetéses ember 
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amelyekben szembenéz Európa értékválságával: Az írástudók4 árulása és az Ezüstkor. Az 

írástudók árulása Julien Benda, francia gondolkodó tanulmányának ismertetése, 

amelyben Benda kifejti, hogy az írástudók akkor váltak árulókká, amikor napi politikai 

érdekek szolgálatába álltak az egyetemes emberi értékek ( humanizmus, kultúra, erkölcs, a 

gondolat szabadsága) helyett. Az Ezüstkorban Babits látleletet ad koráról, s 

megfogalmazza az írástudók küldetését a terjedő barbárság közepette: védeni kell a 

kultúrát és a humanizmust.  

„Mikor elindultunk, még a nagy fények elevenen lobogtak, s épségben állt az 
Elefántcsonttorony…ki tagadja, hogy gyilkos gázok füstölögnek a 
laboratóriumokban, s gyilkos ideológiák a lelkekben? …Esküdjön minden a Kultúra 
ellen: mi védjük meg legalább az Elefántcsonttornyot, ha már egyéb templomot 
nem!...Tragikus harc, héroszi irodalom: szemben a korral, s felülről bírálva az 
elboruló barbár életet.” (1930.Ezüstkor) 
 

Költészetében is az írástudók felelőssége válik központi témává, pl. A gazda bekeríti házát, 

a Holt próféta a hegyen c. versekben. A prófétaköltő szerepe eredetileg idegen a 

parnasszista Babitstól, de a történelem kikényszeríti belőle a szemléletváltást, az erkölcsi 

állásfoglalást. A kényszerből vállalt prófétaság összegző műve a Jónás könyve. 

 

JÓNÁS KÖNYVE 

1938 
 

TÉMÁJA 

 

A mű lírai önéletrajz, Babits belső, szellemi útját összegzi, hogyan vált 

prófétaköltővé. Szól még a küldetéses ember sorsáról, arról, hogy milyen 

válságokon keresztül jut el önmaga és a világ megértéséig. Szól tehát az öntudatra 

ébredés stádiumairól, a megvilágosodásról. Kortól független, egyetemes témát 

is feszeget, az írástudók felelősségét. A mű legfőbb üzenete: „mert vétkesek 

közt cinkos, aki néma”. Az írástudónak nemcsak erkölcsi, de történelmi 

felelőssége is van. Az egyetemes igazságot akkor is ki kell mondani, ha nem 

hallgatnak rá, mert küldetése az örök emberi értékek, a humanizmus, az erkölcs, a 

szabad gondolat melletti kiállás. Ha ezt elmulasztja, cinkossá, bűnössé válik maga 

is. 

 
4 írástudó: művészek, tudósok, értelmiségiek, politikusok  
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MŰFAJA 

Elbeszélő költemény, bibliai parafrázis (átirat). A bibliai Jónás próféta 

történetében saját belső útját rejti el, ezért a mű két idősíkon játszódik: az 

ókori Ninivében és a 20. században. Jónás próféta Babits alteregója 

(hasonmása, másik énje), Ninive pedig a modern kor, amelyben él. A két kort a 

hasonló történelmi helyzet köti össze: mindkettőre a társadalmi méretű 

értékválság jellemző, az erkölcsi értékrend szétesése.  

Lényeges azonban a bibliai és a babitsi történet közötti különbség is. Míg az ókori 

Ninive és prófétája hisz Istenben, a bűnösök a próféta intő szavára megtérnek, és 

bűnbánatot gyakorolnak, a 20. századi világot már nem tartja össze 

egységes értékrend, az erkölcsi parancsokat hirdető költőt kigúnyolják, nem 

hallgatják meg.  

Úgy tűnik, a modern írástudó szerepe devalválódott (leértékelődött), már nincs 

akkora tekintélye, mint a bibliai prófétának, sőt, önnön hite is megrendült. 

Küldetése ezért jóval nehezebb: saját kételyeit, önmagát is le kell győznie, hogy 

feladatát híven teljesítse. Bátorságra is szüksége van, hiszen a modern Ninive, a 

barbár ideológiát képviselő hatalom üldözi a másként gondolkodót. 

 

HAGYOMÁNY ÉS ÚJÍTÁS 

 

A mű stílusára hagyomány és újítás szintézise (ötvözete) jellemző. A bibliai 

történetet szimbolikusan átértelmezi: míg a cethal a Bibliában Isten büntetése 

Jónás engedetlensége miatt, addig a babitsi műben a cethal gyomra valójában az 

emberi lélek mélye, a költő bűntudatának kivetülése. Elmenekül a küldetése elől, 

de ezért lelkiismerete megbünteti. A háborgó lelkiismeretet modern költői 

eszközökkel, szimbolista látomás formájában jeleníti meg: 

 

„És így jutott a szörny-lét belsejébe 

vak ringások eleven bölcsejébe, 

és lakozék három nap, három éjjel 

a cet hasában, hol éjfél a déllel 

egyforma volt, s csupán a gondolatnak 

égre-kígyózó lángjai gyuladtak.” 

 

Ez a látomásos képalkotás, a szimbolizmus, ami a stílus modern rétegét képezi.  

De Babits tudatosan archaizál is, régies igealakokat használ: „lakozék”. (máshol: 

rühellé, így lőn, készített vala) A stílus tehát egyszerre modern és archaizáló. 
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A bibliai eseményeket már az első részben szimbolikus többletjelentéssel ruházza 

fel. Az eredeti történetben a vihar Isten büntetése, a babitsi műben a hajó a 

modern társadalmat szimbolizálja, amit nem tart össze szilárd erkölcsi értékrend. 

 

„s kelt a tengernek sok nagy tornya akkor 

ingó és hulló kék hullámfalakból, 

mintha egy uj Ninive kelne-hullna, 

kelne, s percenként összedőlne újra. 

Forgott a hajó, kettétört az árboc, 

deszkaszál nem maradt hű deszkaszálhoz.” 

 

A viharos tenger látomásában a hajó 

toposz segítségével a széteső 

társadalom képét rejti el. A széthulló 

deszkaszálak az emberek metaforái ─ 

a társadalom izolált egyénekre esik 

szét, akik között nincs szolidaritás. 

A MŰ HANGNEME  

Babits hangneme összetett, tragikum és komikum váltakozik benne groteszk 

humorral. (groteszk: a patetikus és a kisszerű keveredése) Groteszk humor: „és 

Egyetemed fenekébe hulltam/ a világ alsó részeibe szállván,/ ki fenn csücsültem 

vala koronáján.” Így panaszkodik a babitsi Jónás a cethal gyomrában. A nagyon is 

tragikus élményt, a bűntudat mardosását nem patetikus stílusban fogalmazza meg, 

hanem profán humorral. („fenekébe” „alsó részeibe” „csücsültem”) A groteszk 

humor a költő öniróniája, Babits önmagát és a világot is kívülről szemléli, a 

tragikus történéseken a keserű humor segítségével emelkedik felül. 

 

AZ ELBESZÉLŐ KETTŐS NÉZŐPONTJA 

Az elbeszélő két szempontból értelmezi a történteket, 

Babits két szinten van jelen a műben. Jónás 

prófétában fiatal kori önmagát, a küldetés ellen 

lázadó írástudót halljuk. Az ő útján a kényszerből 

vállalt prófétaság kínjait és kudarcait ismerjük meg. 

 

„Én Jónás, ki csak a Békét szerettem, 

 harc és pusztulás prófétája lettem.” 

                                                                                                      

Takáts Márton illusztrációja 
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De Babits nemcsak Jónásban rejti el önmagát, hanem az Úr szavaiban is ő 

beszél: az érett gondolkodó, sztoikus ember, aki már az egyetemes történelem 

perspektívájából szemléli saját korát. Csak ez a történelmi távlat ad megnyugvást a 

költőnek: ha a jelenben nem is érvényesülnek az általa képviselt értékek, vannak, 

akikben az igaz szó megfogan, ezért küldetése nem hiábavaló. A lázadozó prófétát 

az Úr ezekkel a szavakkal nyugtatja meg: 

 

„Te csak prédikálj Jónás, én cselekszem, 

Ninive nem él örökké…” 

 

A mű lezárása is kettős: egyszerre tükrözi az a költő 

optimizmusát, de kínzó kétségeit is. 

 

„Igy szólt az Úr, és Jónás hallgatott. 

A nap az égen lassan ballagott. 

Messze lépcsős tornyai Ninivének 

A hőtől ringatva emelkedének. 

A szörnyű város mint zihálva roppant  

Eleven állat, nyúlt el a homokban.”                                                     Takáts Márton illusztrációja 

 

Ninive látomásos képe, amelyben a város, mint ugrásra készülő vadállat jelenik 

meg, a prófétaköltő pesszimizmusát sugallja. A műnek szövegen túli, erkölcsi 

jelentősége is van, hiszen a zsidóüldözés korában Babits tudatosan választ egy 

zsidó prófétát önszimbólumként, ekként tiltakozva a fajelmélet ellen. 

 

JÓNÁS IMÁJA 

 

Hozzám már hűtlen lettek a szavak, 

vagy én lettem mint túláradt patak 

oly tétova céltalan parttalan 

s ugy hordom régi sok hiú szavam 

mint a tévelygő ár az elszakadt 

sövényt jelző karókat gátakat. 

Óh bár adna a Gazda patakom 

A Jónás imájában a modern költő szólal 

meg. Műfaja egyszerre ima, illetve lírai 

monológ. A vers felütésének kettős 

jelentése van: utal a költő betegségére 

(gégerákja van, már nem tud beszélni), 

illetve arra, hogy az ő szavait már nem 

Isten sugalmazza, mint a bibliai 
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sodrának medret, biztos útakon 

vinni tenger felé, bár verseim 

csücskére Tőle volna szabva rim 

előre kész, s mely itt áll polcomon, 

szent Bibliája lenne verstanom, 

hogy ki mint Jónás, rest szolgája, hajdan 

bujkálva, később mint Jónás a Halban 

leszálltam a kinoknak eleven 

süket és forró sötétjébe, nem 

három napra, de három hóra, három 

évre vagy évszázadra, megtaláljam, 

mielőtt egy mégvakabb és örök 

Cethal szájában végkép eltünök, 

a régi hangot s, szavaim hibátlan 

hadsorba állván, mint Ő sugja, bátran 

szólhassak s mint rossz gégémből telik 

és ne fáradjak bele estelig 

vagy mig az égi és ninivei hatalmak 

engedik hogy beszéljek s meg ne haljak. 

 

prófétáét. 

Hit és kétely kettősség jellemzi. Istent a 

Gazda szóban rejti el, míg önmagát a 

medréből kilépett patak hasonlatában, nem 

találja a helyes utat. Az ima csak az „Óh bár 

adna…” sorban kezdődik el. Szembeállítja a 

bibliai prófétát a modern költő helyzetével: 

míg az előbbire a feltétlen istenhit jellemző, 

addig a modern költő csak vágyakozni tud ez 

után a kegyelmi állapot5 után. A „tévelygő 

ár” hasonlatot jól tükrözi a versszöveg, mely 

tele van enjambement-ával (soráthajlással), 

így a mondatok kilépnek a kötött (10-11) 

szótagú sorokból, mint medréből a patak.  

 

Az utolsó sorokban már a halálra készülő 

költő beszél: a Cethal a halál, a „ninivei 

hatalmak” pedig a földi, politikai hatalom 

szimbóluma. 

 

 

Babits Mihály már nagy betegen az 

esztergomi Előhegyen lévő nyaralójában. 

 

 

Amikor Babits 1941-ben meghalt, 

Radnóti Miklós ezt írta naplójában: 

„szétzüllik nélküle az osztály” –  

értvén alatta a magyar írótársadalmat. 

 

 
5 A vallásos felfogás szerint a Biblia szövege Isten által sugalmazott. 
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