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BABITS ËS AZ ANTIKVITÁS 
ODYSSEUS ÉS A SZIRÉNEK 

Talán nem kell külön kiemelnem, hogy Babits és az antikvi-
tás viszonyának kérdése nem meríthető ki egy rövid előadás 
keretében, hiszen az antikvitás jelen van költészetében éppúgy, 
mint műfordítói életművében; novelláiban csakúgy, mint, ter-
mészetesen, európai irodalomtörténetében. De — másfelől — 
nincs is szükség arra, hogy a kérdést akár Babits munkásságá-
nak valamely része vonatkozásában, akár annak egészét tekint-
ve vázoljam, hiszen antik fordításaival, irodalomtörténetével és 
természetesen görög tárgyú verseivel a Babits-életmű nálam 
sokkal avatottabb ismerői foglalkoztak tanulmányaikban és 
monográfiáikban, Babits és az antikvitás viszonyáról általános-
ságban pedig klasszikus filológus is, költő is, esztéta is szólott 
már.1 A kérdést éppen azért most csak egyetlen, viszonylag 

' Babits görög dráma-fordításairól: Rába György: A szép hűtlenek. 
Bp. 1969. 174-190; Az európai irodalom története ókori részeiről: 
Kallós Ede: Hitvalló irodalomtörténet. Babits Mihály a görög és latin 
irodalomról. Nyugat, 27 (1934) II. 4 3 3 - 4 3 7 ; a görögségről Babits köl-
tészetében a legrészletesebben: Rába György: Babits Mihály költészete. 
1903-1920. Bp. 1981. 2 8 7 - 3 1 2 , de 1. 2 0 0 - 2 0 3 . is; a Laodameia forrá-
sainak kérdéséről uő., A szép hűtlenek. 103-109; 1. még Kallós Ede: A 
Laodameia költője. Nyugat, 17 (1924) I. 5 5 2 - 5 5 5 ; Mythológia c. 
novelláról: Erdélyi Ildikó: Mythológia. (Egy Babits novella elemzése.) 
Studia Litteraria, 8 (1970) 5 3 - 6 3 ; Babits és az antikvitás kérdéséről 
általában, Kallós Laodameia-tanulmányán kívül: Révay József: M usa-
rum sacerdos. Nyugat, 17. (1924) 1. 5 5 8 - 5 6 0 ; Devecseri Gábor: Babits 
és az antikvitás. In: Babits Emlékkönyv. Bp. 1941. 2 8 - 3 2 ; Poszler 
György: Magyar glóbusz vagy európai magyarság? Vázlat Babits 
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ritkábban tárgyalt műve, az Odysseus és a szirének című, 
1916-ban megjelent novella alapján közelítem meg. Teszem ezt 
nem utolsósorban azért, mert itt három szöveget lehet összeha-
sonlítani: az Odysseia elbeszélését, annak értelmezését Az eu-
rópai irodalom történetében, és a novellát, mely ugyancsak 
egyfajta értelmezése az Odysseiának. 

Az Odysseia háromszor mondja el a Szirénekkel való talál-
kozást. Egyszer Kirké tájékoztatja Odysseust arról, hogy mi 
fog történni, egyszer Odysseus a társait, s egyszer halljuk a 
találkozást, mint megtörtént eseményt. A három elbeszélés 
nem teljesen azonos, s a háromszori, más-másképpen árnyalt 
elbeszéléssel éri el a költő a feszültség fokozását: sikerül-e le-
győzni az ellenállhatatlan varázsú éneklőket úgy, ahogyan azt 
eltervezték. Az ismétlődések teszik egyben a hallgatót figyel-
messé a különbségekre. Kirké még azt mondja Odysseusnak, 
hogy ha éppen hallani akarja a Szirének énekét, ne tömje be 
viasszal a fülét, s úgy köttesse magát az árbochoz. Odysseus ezt 
már úgy adja tovább, hogy Kirké felszólította, hallgassa meg a 
Szirének énekét, a harmadik esetben pedig minden kertelés 
nélkül egyszerűen kijelenti, hogy hallani akaija az éneket. Nem 
neki jutott eszébe, de egyre inkább, egyre leplezetlenebbül lesz 
úrrá rajta a vágy. Az Odysseia-költő szempontjából ennél fon-
tosabb az, amiről csak a harmadik fokozatban, tehát különö-
sen kiemelten van szó, az, amiről a Szirének éneke szól: Odys-
seus dicsőségéről énekelnek, mint akik tudják, mi történt Trója 
alatt. 

magyarságtudatának irodalomtörténetéhez. Világosság, 20. (1978) 
209; Rába: Babits Mihály költészete, i .h . - A századforduló antikvi-
tás-képének morbid, démoni félelmetességéró'l Keresztury Dezső:Klasz-
szikus álmok. Szerk. Balázs János. Bp. 1943. XXXII-XXXIИ, és 
Babits költészetével kapcsolatban: Babits Mihály. In: Örökség. Bp. 
1970. 4 0 2 - 4 0 3 . (A bibliográfia nem lép fel a teljesség igényével, továb-
bi irodalom található Rába könyveiben, ill. Botka Ferenc-Vargha 
Kálmán: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája. 1905-1945 . Szemé-
lyi rész. I. Bp. 1982.) 
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Az elbeszélés egészének mindenesetre három jellemző voná-
sa van: a nézőpont végig Odysseusé, hiszen az egészet ő beszéli 
el Alkinoos udvarában; az elbeszélés egyen esvonalú; az elbeszé-
lő egyszer sem zökkenti ki a hallgatót az elbeszélés világából. 

A novella mindhárom tekintetben más úton jár. Az esemé-
nyeket nemcsak Odysseus felől nézzük; az előadás két külön 
vonalon indul, a Szirénekén és Odysseusén, melyek előbb 
párhuzamosak, azután találkoznak, de úgy, hogy a Szirének 
nézőpontja, mely kezdte az elbeszélést, ettől kezdve eltűnik, s 
csak Odysseus oldaláról látjuk az eseményeket (felületes első 
tekintetre tehát olybá tűnik, mintha a novella egyszerűen 
megfejelte volna egy Szirén jelenettel az Odysseia elbeszélését); 
végül az író nemcsak távolságot tart azzal, hogy nem Odysseus 
az elbeszélő, hanem háromszor ismétlődő kifejezéssel — és-
pedig itt is fokozva, először személytelen formában, azután 
személyes többes első személyben: „most el kell képzelni", 
„most képzeljük", „és képzeljük" - egyenesen visszarántja az 
olvasót a maga világába, hogy innen vigye megint vissza az 
elbeszélésébe. Ezeknek a szerkezeti eltéréseknek okát talán 
jobban megértjük, ha a novella szövegét egy kicsit közelebb-
ről vesszük szemügyre. 

Az elbeszélés a Szirének világának rajzával kezdődik, mely 
„körül-körül az óceán zenélt". Ez a zene „néha puhán, halkan, 
érzelmesen zengett". De korántsem mindig. „Most hangosan, 
türelmetlenül bőgött". Nemcsak puha és érzelmes, hanem 
„iszonyú" és ,Jkegyetlen" is. Az érzelmesen és puhán zengő 
tengerre a Szirének csapnak le ujjaikkal, mint zongorára — a 
„sűrű ködök . . . és nagy bőgések . . . tompa falaiba furcsa és 
vad lelkek verdesték makacs és ügyetlen szárnyaikat". Kétér-
tékű világ a tengeré s a tőle elválaszthatatlan Sziréneké is. A 
Sziréneké, akik csak derékig szépek, azon alul olyanok, hogy le 
sem lehet írni, akik naivak és embercsontokkal ostáblázók, 
akiknek éneke ragadó, vad, halálos, édes. 

A természeti lét e kettős világába érkezik Odysseus. Vár-
ják. „Senki! Senki! Senki!" - kiáltja bele a tenger zúgásába az 
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első Szirén, a legszebb, senki nem jön a tengeren. De minden 
Odysseia olvasónak ez a kiáltás éppen valakit juttat eszébe, aki 
Senki-nek nevezte magát: a kiáltás nemcsak ténymegállapí-
tásnak érthető, hanem idézésnek, hívásnak, egy közeledő 
sejtetésének is. És csakugyan. A következő szakasz egy ugyan-
ilyen kiáltással kezdődik, de az így hangzik:„Hajó! Hajó!" A 
szövegből magából még mindig nem derül ki, hogy kié a hajó. 
De „az első szirén, a legszebb", a „kemény, friss, halhatatlan" 
testű, amely test „örökké meztelen", „szétterpesztett lábak-
kal kiállt a partfokra, . . . és karjait vágyódva nyújtotta a 
távol hajó felé". Odysseust váiják. Társai persze kétségbeesve 
rángatják le a Szirént, hogy rútságát a hajóról meg ne lássák. 

A közeledő Odysseus „Penelopéra gondol", „a nagy 
asszonyra", aki „körmöslábú trónuson" ül, aki körül „minden 
olyan méltóságos", és aki szintén vár, mint a Szirének, de aki-
vel kapcsolatban a vágy szó egyszer sem fordul elő. Odysseus is 
rágondol, „a hullámra próbálja festeni képzeletben a méltósá-
gos Penelopeia arcát, de a hullám megtörik, szétfolyik, és vele 
együtt minduntalan szétfolyik az arc". A tenger, a Szirének 
világa hatni kezd. „Odysseus! Valami ének!" 

Nem részletezem a közeledés mozzanatait, csak emlékez-
tetek egyre-másra. Ahogyan az Odysseiában fokozatosan egy-
re leplezetlenebbül lesz úrrá Odysseuson a vágy : hallani a Sziré-
nek énekét, itt is fokozatosan válik világossá, hogy Odysseus 
csak a többiek fülét tömeti be, maga azonban hallani akaija az 
éneket, fokozatosan lepleződik le a szenvedélyes vágy: „Be 
fogjuk tömni a füleinket" - mondja előbb, azután: „én nem 
fogom betömni a füleimet", „én hallani akarom", „úgy illik, 
hogy én halljam", „te nem érted azt, mint kínoz a tökéletlen-
ség . . . " Mellette is ott fekszik egy társa, mint a Szirének szige-
tén a kis Szirén, csak míg a kicsi Szirén egy bukfenc után „a 
készülő csíny örömével", „vidáman" fekszik le, Odysseus társa 
beteg, nyög, térdei megtörtek, halálfélelem gyötri. És mint a 
legszebb Szirén, Odysseus is kiáll, társai árbochoz kötik, nem 
engedik vágyát érvényesülni, de míg a Szirén társai maguktól 
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rántják le vágyón tárulkozó társuk, Odysseus társai az ő tulaj-
don parancsára cselekszenek. 

A hajót viszi a szél, „mint valami vágy", de a hajón „vágyta-
lan emberek" tesznek-vesznek, „bedugott fülekkel". Csak 
Odysseus füle van nyitva, és hallja a dalt, elhangzott bár, 
mely „vad és friss, mintha messze gyermekkorból hangzana, 
vagy még régebbről, egy más, vadabb és frissebb létből, amihez 
képest az élet már halál". Az addig a méltóságos, vágytalan és 
szikár, pénelopéi világban élő Odysseusban ott marad a 
sziréni világ, a tengeri világ, a vágy világa, az ős, gyermeki vagy 
még régebbi kor, a természet világának éneke. És ezzel az ad-
dig egynemű pénelopéi világban élő Odysseusban is létrejön 
egyfajta kettősség. 

Fz a kettősség nem azonos a Szirénekével. A Szirének kor-
látlan-önfeledten élik meg a maguk kettősségét, éppen mint 
ahogy a pénelopéi világ is zavartalanul éli a maga egyneműségét 
- Odysseus megszenvedi azt. A többi közül kilépő, a másik 
világ felé vágyó, legszebb Szirént a társai rángatják le, legfel-
jebb testi fájdalmat okozva neki, Odysseus maga kötözteti meg 
magát, maga fékezi vágyát, s egész valójában szenved ebben a 
korlátozottságban, idővel már csak belül szenved. Nem arról 
van tehát szó, hogy a novella pusztán megfejeli az eposz elbe-
szélését a Szirének szigetének leírásával, s azután meséli, kiszí-
nezve, az Odysseia egyenesvonalú, Odysseus-nézőpontú elbe-
szélését, hanem ezzel teremti meg a lehetőséget két, időben 
azonos eseménysor, két világ ellenpont-szerű bemutatására, s 
ezzel ad új értelmet az odysseusi nézőpontnak. Nincs szükség a 
Szirének világának külön ábrázolására, mert ez a világ Odysse-
usba költözött, a pénelopéi világtól korlátozottan ugyan, de 
benne hat. De nincs szükség, talán inkább nincs lehetőség a 
Szirének világának Odysseia-szerű bemutatására más okból 
sem. Az Odysseia ban a Szirének éneke a hírnévről, erről a par 
excellence//ws-értékről, s a tudásról, az odysseusi világ sarkala-
tos értékéről szól — itt azonban a Szirének nem a héroikus 
világ vagy a tudás csábjával hatnak, itt ősi ösztönök, a szerelem 
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és a halál megtestesítői. Azáltal mindenesetre, hogy a pénelo-
péi és a sziréni világ Odysseusban eggyé lett, a kettősségnek 
egy a Szirénékétől eltérő formája jött létre, a kifelé ható-
ból befelé ható, a mást emésztőből maga-emésztő. A Szirén-
világ és az azt korlátozni próbáló Pénelopé-világ harcában végül 
szükségképpen az előbbinek kellett diadalmaskodnia. 

Odysseus, miután hazatért, még sokszor útra kelt és vissza-
tért, „és egyszer, azt mondják, megint elment és nem tért töb-
bé vissza". Hogy a mitológiában jártasan azt gondoljuk-e, hogy 
Télegonos ölte meg, Odysseusnak attól a Kirkétől való fia, akit 
a novella is a Szirének párhuzamaként említ, vagy a mitológi-
ától függetlenül úgy képzeljük, hogy visszatalált a Szirénekhez 
— mindegy is. Az emésztő harc véget ért. A győztes a sziréni -
kirkéi világ lett. 

Hadd idézzek most már csak néhány mondatot Az európai 
irodalom történetéből. 

„Az igazi ellenség benne magában van. Ö maga lelke legmélyében 
titkos szövetségese a természet vad, rejtett és bomlasztó erőinek, ame-
lyek ellen harcol. Igaz. ellenáll Kirke durva varázsának. S mikor a szi-
rén-sziget mellett fut hajója, odakötteti magát az árbochoz. De fülét 
nem tömi viasszal, mint a többi hajós. Ö hallani akarja a sziréndalt. És 
örökre hallja. A szent Penelope és az édes otthon nem fogják őt sokáig 
visszatartani. Már el van ítélve." 

Mit mond azonban ez el Babits és az antikvitás viszonyá-
ról? Az ókornak az a képe, melyet a német klasszicizmus 
alapozott meg, s a történeti filológia dolgozott ki, a század 
végére válságba jutott. Nem intézményeiben, amelyek virágzot-
tak, nem a tudományos termelésben, amely zavartalan volt, 
sőt, ekkor indultak a nagy, véget érni nem akaró kézikönyv- és 
lexikon-sorozatok, hanem abban, ami a német újhumanizmus 
nagy tette volt: az egységes és a korhoz szóló ókorkép kialakí-
tásában. Éppen a monumentális sorozatok jelezték, hogy az 
egységes kép részterületeket feldolgozó kézikönyvek és lexi-
koncikkek mozaikdarabjaivá töredezett szét. De a hagyomá-
nyos ókorképnek nemcsak az egysége volt elveszőben. A szá-
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zad utolsó harmadának tudományos felismerései és politikai 
élményei kérdésessé tették nemcsak a 19. század egész mecha-
nikus, dialektikátlan, egyenesvonalú fejlődésgondolatra épülő 
világképét, hanem a polgári társadalom addig rendíthetetlen-
nek hitt biztonságát is. Ez a világot diszharmonikusnak, válság-
ba jutottnak, nyugtalannak és bizonytalannak érző kor az an-
tikvitásnak a klasszicizmus korából örökölt s a fausti gondolat 
wagneri örököseitől sokszor iskolássá és szárazzá szikkasztott 
képét, a csöndes nagyságot, a naiv derűt, a klasszikus harmó-
niát idegennek, időszerűtlennek és felettébb kérdésesnek, az 
adatok hangyaszorgalmú gyűjtését kevésnek, iskolásnak és ér-
dektelennek találta. Ha a múlt a jelenben is hat, ha az ember az 
ősi, vad ösztönöket nem diadalmas fejlődésben meghaladta, 
csak korlátozta, elfojtotta, ha azok az emberi lélekben szün-
telen jelen vannak, s a derűsnek látszó csúcsok alatt búgnak a 
tárnák, akkor a rend hatalma törékeny, a múlt és jelen együtt-
élése és emésztő feszültsége állandó. Talán érthető, hogy az 
ókorkép újrafogalmazását sürgetők nem a szakmabeli ókor-
tudósok közül kerültek ki, mint ahogy az is érthető, hogy a 
céhbeliek egy ilyen újrafogalmazásnak nem érezték szükségét. 
Mindenesetre aligha kérdéses, hogy a novella hátterében nem a 
kor német Homérosz-filológiája, hanem Nietzsche, Bergson és 
Freud áll. Nem is ez az érdekes, hiszen ez a novella minden 
olvasója számára valószínűleg úgyis rögtön világos. 

A lényeges az, hogy Babits a homéroszi szöveget úgy fogal-
mazta át, számos tartalmi és szerkezeti elemét úgy szüntette 
meg megőrizve, hogy a régi történet időszerű mondanivalót 
hordozzon. Időszerűt, ami azt jelenti, hogy a változó idővel az 
értelmezés is változhatik. A novellában a Szirének világának 
rajza csak egy pillanatra él kifejezetten elidegenítő hatáseszkö-
zökkel, mikor a naiv Szirének vihogásáról, embercsontokkal 
való ostáblázásáról van szó a ronda kövek mellett. Vihogás, 
ronda - ezek kifejezetten negatív értékű szavak. A novella 
terjedelméhez képest azonban ez nem sok, s később ilyennel 
nem találkozunk, az „édes, halálos" hangulat válik uralkodóvá, 



Babits és az antikvitás 593 

mely az olvasót meg kell hogy ejtse. A vágy a Szirének után 
végzetes, de mégis jó volna engedni neki, kiszabadulni a méltó-
ságteljes, józan és fantáziátlan világ korlátaiból, szabadjára en-
gedni a lélek nem polgári álmait, s visszatérni a gyermekkor, 
vagy még régibb, ős, meztelen korok emlékéhez, ha meg kell is 
halni utána. Az európai irodalom történeté ben a hangsúly elto-
lódik egy cseppet, de talán nem jelentéktelenül. A termé-
szet erői nemcsak vadak (ez a jelző a novellában is sokszor 
szerepel), rejtettek, de bomlasztóak is, Odysseus önmaga el-
lensége, mikor nekik enged, azzal, hogy meghallgatta a Sziré-
nek énekét, el van ítélve. A Szirén-világ, az ösztönök irracioná-
lis világa itt szinte egyértelműen negatív. Végzetes vele játszani, 
végzetes neki engedni. 1934-ben vagyunk. . ? Babits érezhe-
tően a klasszikus fegyelem igenlése felé tolódott, új klassziciz-
must kívánt,3 ez magyarázza egyértelműen pozitív és erősen 
klasszicista Sophoklés-képét, s az elszabadult szenvedélyek 
nagy ábrázolója, Euripidés irányában való, szinte az értetlen-
ségig menően elutasító magatartását. 

Ennek taglalása azonban már messzire vezetne. A mondot-
takból is világos talán a következő: az antikvitás Babitsot nem 
önmagáért, nem önmagában érdekelte — pusztán Homérosz-
értelmezésként gondolatai legalábbis vitathatók volnának —, 
őt a maga kora érdekelte, s ezt értelmezte az antikvitás segítsé-
gével is. Itt most Nietzschének egy sokat emlegetett mondatát 
kellene idéznem, de nem arra hivatkozom. Humboldt írta egy 
helyen a görögökről ezt: Azok ők nekünk, amik nekik isteneik 
voltak. Babits viszonya az antikvitáshoz nem a hűvös elemzőé, 
vagy az egyszerűen érdeklődő, művelt olvasóé, hanem az, ami 
az antik költőé volt a mítoszhoz, melyet értelmezett, hogy 

2 A Babits szemléletében a háború alatt és után végbement változá-
sokat az emlékülésen alaposan elemezte Bodnár György és Lengyel 
Balázs, de 1. Poszler fent idézett tanulmányát is, 213. 

'Babits klasszicizmusára azonban mindvégig jellemző marad az, amit 
Halász Gábor írt róla - Babits, az esszéíró. Nyugat, 31. (1938) 1.228. - : 
nyugtalan klasszicitás. 
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saját korát értelmezze, a saját korának szóló üzenetet hallja 
meg és hirdesse. 

A novella 1916-ban a Gólyakalifával együtt jelent meg, s a 
két mű problémája is végső soron rokon: a külső, rendezett 
világ és a lélek belső, elfojtott világának feszültsége, melyben 
végül az utóbbi lesz a győztes. Az antikvitás nem kuriózum, 
egzotikum, hanem más megjelenése ugyanannak az emberi 
problémának. Az antikvitás nem szobortalapzaton álló, távoli, 
idegen: rólunk van szó, akár Tábory Elemérnek, akár Odysse-
usnak hívják a hőst. Ezért a visszaugrás a jelenbe - „képzeljük 
el" —, ami azonban sohasem a Szirénekkel kapcsolatban olvas-
ható, hanem mindig csak Odysseusszal kapcsolatban. Hozzá 
van közünk. Babits éppen az antikvitás irányában való eme 
humboldti szellemű magatartásában lett az újhumanizmusnak 
is nem epigonja, hanem szellemében alkotó örököse, önálló 
továbbvivője a régebbi és az újabb európai örökségnek. Ezt 
mutatja a Szirén-novella éppúgy, mint — ahogyan azt Babits 
más elemzői kimutatták — munkássága egyéb területei. 




