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Babits Mihály két könyve. Közel 
negyedszáz különös novella, ha úgy 
tetszik : modern mese, a szépség, az 
életértékek, az álmok és elképzelések, 
érzések, megérzések, átélések problé-
máinak színes, érdekes kavargásaival, 
ez a huszonhárom költőmesélte mese 
együtt, egy kötetben és egy kötet mű-
fordítás, élén Sophokles Oedipus ki-
rály-ával, Shakespeare Vihar-ával és 
Goethe Iphigenia-jával — ez Babits 
Mihály oeuvre-jének legutóbbi gya-
rapodása. Külön-külön mindegyik írá-
sával találkoztunk már, így együtt 
mégis mást mondanak, másképpen be-
szélnek hozzánk . . . 

Babits Mihály novellái nem versei-
vel, hanem essay-ivel rokonok : ki-
indulópontjuk sohasem a ráncbanem-
szedett Élet, vagy annak rávillanása 
a költő lelkére, hanem az abstraktul 
éles agy izgalma s igazságraeszmélései, 
felismerései, meglátásai, amelyek azon-
ban nem adequat módon elvont nyel-
ven nyilatkoznak meg, hanem érzéki 
képsorok szimbolikus összefüggései-
ben. A tudat eszmélkedései képekké 
omlanak, rendeződnek, de a képek 
nem feledtetik velünk, hogy lényegük-
ben nem egyebek, mint irodalmi-érzéki 
formába ömlött ráeszmélések lélek-
tényekre, vagy esztétikai igazságfel-
ismerések. Tehát valami furcsa, belső 
ellentétet, paradoxonszerűséget hor-
doznak mélyeikben ezek az írások. És 
én ebben nem azt érzem, mintha itt 
valami túlizgatott, ribot-i értelemben 
vett difluáló képzelet feszítene robba-
násig zárt formákat. A rend és a káosz, 
a forma és a rapszodikus képzelet el-
lentéte itt nem azt jelenti, hogy a 
tudatalatti költői látomás-lávaömlése 
merevedik, hűl ki izgalmas formákba, 

hanem fordítva : a józan mérnöki ész 
szerkesztette fúrógépekkel indul a 
költő behatolni a sötét-titkú hegyek 
mélyeinek feltárására. 

Kacér kalandor kedv fűti : a forró, 
feneketlen Mag-ig akar eljutni. Min-
dent elkövet, hogy minél vibrálóbb, 
nyugtalanabb legyen a nyelve, minél 
érzékibbek a képei, látomásszerűbbek 
azok a gondolatok, amelyek agyából ki-
pattannak. Nála a tudat veszi fel a 
mágus maszkját, a szikrázó szavak 
síp-dobzenéje surrog, a láb egyre láza-
sabb türelmetlenséggel tapossa a 
transzbavivő táncot és makacsul mind 
gyorsabban, rohan egy körben a révü-
let felé. Néha-néha sikerül egy-egy pil-
lanatra belekapcsolódnia az életfölötti 
élet rejtelmes áramába, néha azonban 
csak abban az illuzióban él, hogy ez 
sikerült és valójában nem is valami 
daimonion beszél belőle, csak a józan 
Ész. Ezért hajszolja a valóságlét és az 
álmok vadritmusú lélekélményeit, a 
testi örömök buja képeit csak úgy, 
mint a vallásos misztika szelíd mámo-
rát : ezeknek segítségével reméli, le-
tépni magáról a józanság kínzó Nessus-
ingét. Ezért nem hat sem a hedoniz-
musa, sem a vallásossága spontánnak, 
mert egyik sem végső cél, nem belső 
kényszer, beteljesülés a költő számára, 
hanem csak út és eszköz, melytől 
célbajutást, megváltást remél, — fel-
szabadulást a babitsi Én bilincseiből, 
a mágus maszkja alatt az igazi eggyé-
olvadást a Kozmosszal, az eljutást az 
élethordozó föld forró, lávázó Mag-
jáig. Babits Mihály prózája éppen ezért 
érdekesebb lélektani mint esztétikai 
problémának : tulajdonképpen Kulcs 
a Költőhöz, mely lelke tornyának 
vasajtaját pattantja fel és így felvezet 
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egy furcsán kanyargó lépcsőn bizonyos 
magasságig, ahonnan költészetének 
tájait új perspektivából szemlélhet-
jük. 

A babitsi inspirálódási vágynak ta-
lán legszebb gyermekei azok az írásai, 
amelyek a világirodalom remekművei 
iránt érzett szerelméből születtek. 
Ezek az írásai — műfordításai — egy-
formán magukon hordják a terméke-
nyítő remekmű klasszikus vonásait és 
a művet magábaölelő modern költő ide-
ges, mai lényének jellegzetes jegyeit. 
Sokan és sokszor megírták, hogy fordí-
tás tiulajdonképpen nincsen. Egyes 
esztétikusok egyenesen azt hirdetik, 
hogy a költő nem fordít, hanem megír 
a maga nyelvén egy verset, amit va-
lami más nyelven olvasott és így létre-
jött «fordítás»-ban elsősorban a fordító 
fejeződik ki. Én azonban úgy tartom, 
hogy az önző szerelem nem szerelem és 
a fordítót-kifejező fordítás nem fordí-
tás. Alázatos odaadás jobban, telje-
sebben biztosítja a gyümölcshozó ta-
lálkozást, mint a gőgös, önző odaköl-
csönzés . . . 

Nem véletlen, hogy Babits a világ-
irodalom nagy drámai terméséből 
éppen az említett három remekműnek 
adta először oda agyát, szívét és tol-
lát . . . A valóságnak és álomfantáziá-
nak bölcsnyugalmú halhatatlan me-
séje, A vihar, amelyben már lehiggad-
tak a szertelen szenvedélyek és amely-
ben az élettől és költészettől búcsúzó 
korlátlan lángész lelkének aranyfényű 
alkonyi derűje csillog, nem találhatott 
hűbb és megértőbblelkű tolmácsolóra 
Babitsnál. Ez a műfordítása már meg-
jelent régebben önálló kötetben és 
most csak a teljesség kedvéért foglal 
helyet a költő műveinek egységes 
alakú kiadás-sorozatában. 

A hellén és germán életérzés, lét-
szemlélet végső nagy harmóniába-
csendülése, a goethei Iphigenia is várt 
már Babitsra. A nagy Goethe-rajongó 
Kazinczy Ferenc tanítvány-barátja, 
Kis János birkózott először ezzel a ha-

talmas drámával, majd Csengery Já-
nos fordította le komoly, lelkes igye-
kezettel, pontosan, lelkiismeretesen. 
Az érett Goethe racionális, csiszolt, 
hűvösen előkelő, művészi nyelve és 
impasszibilitása azonban csak olyan 
vérbeli formaművészt tud magasértékű 
költői munkára termékenyíteni, aki 
egyúttal idegeiben érzi az Iphigenia 
nagy egészének belső kéthúrúságát is. 
A forma őrzi a klasszikus plasztika 
nagy nyugalmát, bévül azonban a mo-
dern kereszténység véráramlása lük-
tet. Maga Iphigenia alakja is ilyen 
oszthatatlan kettősség : a barbár hel-
lén világnak egy évezreddel később el-
jövendő korra előremutató alakja, ta-
lán egy Szent Ágota pogány előfutára, 
a keresztényszívű Diána-papnő, tiszta, 
gazdag-szépségű, magátosztókedvű lé-
lek, aki magas ideákért vállal áldoza-
tot, egyenlő mértékben pogány és ke-
resztény, szobornyugalmú. és idegesen 
modern egyéniség, akinek szájából pa-
takzó goethei mondatok széles, nyu-
godt ritmusát lefojtott, kitöréssel nem 
fenyegető, de állandó drámai belső fe-
szültség teszi izgalmassá. Babits for-
dítása hatásosan érzékelteti ezt a belső 
kétrétűséget, csak az egyenlő mérték 
elve tolódik kissé el. Babits szóképei 
néhol markánsabbak, fordulatai mo-
dernebbek, mint az eredetié, élanja 
is nagyobb a magyar Iphigeniá-nak. 
Egészben véve maibb és a goethei 
nyelv valódi patinájának nemes szép-
ségét nem a költő vegyi műhelyében 
virtuóz módon előállított műpatina 
helyettesíti, hanem a nyelvi expresszív 
erő felfokozottsága. 

Hasonló a helyzet a sophoklesi 
Oedipus király esetében is. Itt azon-
ban az az érdekes, hogy a legtöbb mo-
dernhatású nyelvfordulat a szóhűség-
ből keletkezik. Szenvedélyesen szereti 
a szóhűségből származó új nyelvi szép-
ségeket. Azonban míg a görögben egy-
egy kifejezés megszokottan patinás, 
tehát ismert és nyugodt, addig a ma-
gyarban ugyanaz raffinált lesz. Ilyen 
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hellenizmusok elég sűrűn váltakoznak 
babitsizmusokkal. 

Szinte különös, hogy Babits csak 
most nyúlt az Oedipushoz és nem 
előbb. Én ugyanis ebben a számunkra 
látszólag idegen etikájú, könyörtelen 
tartalmú és könyörtelenül tökéletes 
formájú tragédiában nem sötét iste-
neket látok taposni az Emberen, nem 
a bárdöklű Végzet karlendüléseinek 
vérfagyasztó ritmusa taglóz belém, 
ha olvasom, vagy hallom . . . Ez a 
tragédia annak a titokzatos lélekbiro-
dalomnak egy elemi katasztrófáját 
objektiválta halhatatlan formába, 
amelynek egyik legszenvedélyesebb 
térképezője Babits Mihály. Örök, szim-
bolikus értelmű kataklizma dübörög le 
előttünk, mely átrajzolja a lélekföld 
tá j arcát : hegyek sűlyednek, tavak 
tűnnek el, folyók változtatják medrü-
ket és hideg hegyek hánynak folyé-
kony tüzet ! . . . Mélyen, benn van a 
végzetes törvény, mely megszabja a 
sors rendjét és nem kívül, fenn, a fé-
nyes, tiszta magasságokban. Ez a 
dráma a tudatalatti erők hatalmának 
apokaliptikus rajza. Az ösztönök sö-
tét, titkosútú barlangjaiban élő ször-
nyek éhes üvöltését úgy dobja az ég 
felé a roppant barlangtorok, hogy a 
napsütötte, gyanútlan táj a kava-
rogva közeledő komor felhők végzet-
mennydörgésének hallja . . . 

A Tudat embere kutathatja csak 
olyan lankadatlan buzgalommal a szá-
mára idegen, megközelíthetetlen, tu-
datalatti titkos törvényeit, mint ami-
lyen nosztalgiával keresi Babits pró-
zai írásaiban, regényeiben és novellái-
ban ezt a lélektartományt, amilyen 
vizsgaszemekkel fürkészi e furcsa or-
szág álomegének lázas hieroglifjeit. Az 
Oedipusban rábukkant a világiroda-
lom legnagyobb pszichoanalitikai le-
hetőségű műremekére. A találkozás 
remegő izgalmából született ez a har-
madik drámafordítása. Számára egy 
atavisztikus vágy beteljesülése vált 
valóra e fordítás alkotás-szurrogátu-

mával, a magyar irodalom pedig egy 
érdekes, egyéni ízű új Babits-fordítás-
sal lett gazdagabb. Németh Antal. 

Fascista írók antológiája. (Anto-
logia Degli Serittori Fascisti. Bem-
porad. Firenze. 1931. A cura di Mario 
Carli, G. A. Fanelli.) Már régóta rend-
kívüli hiányát érezte az érdeklődő 
olyanszerű antológiának, mint amilyet 
most Carli és Fanelli, a fascista szel-
lem két harcosa összeállított. Akit 
csak érdekel az olasz politikának, sőt 
talán egész Európának jövő útja, 
bizalommal veheti kezébe ezt az út-
törő antológiát. 

A szerkesztők mindenekelőtt rövid 
bevezetésben tisztázzák a fascista föl-
fogást az író és az állam viszo-
nyáról. Alapvető premisszáik lényege, 
«hogy a történelem : kultúra, melynek 
színtere az állam» és «hogy a kultúra 
alatt nemcsak azon ismeretek összes-
ségét értjük, amelyek tudományt al-
kotnak, művészetet irányítanak, ha-
nem értjük a belső és külső emberi 
tevékenység történelmet, környe-
zetet teremtő komplexumát.» Sze-
rintük az állam, különösen olyan új 
eszmetömeggel ható állam, mint a 
fascista, föltétlenül irányítja a kereté-
ben élő művészek, tudósok, írók belső 
szubjektív kultúráját. Nekik, mint 
«az alattvalók különleges csoportjá-
nak» vallaniok és hirdetniök kell az 
állam vezető gondolatait. Carli és 
Fanelli azonnal össze is foglalja nyolc 
pontban a fascista állam eszméit. 
Antifascista tehát minden olyan író, 
aki ezekkel nem ért egyet, hanem az 
agnosztikus állam szabadság-elméletét 
fogadja el, mely a kultúra alakítását 
csupán egyéni erőkre bízza. Az anto-
lógia szerkesztői tagadják az önmagá-
ért való művészetet és tudományt, de 
előre visszautasítják a rosszul értel-
mezők vádját, mintha ők bürokrati-
zált gondolatot, hivatalos irodalmat 
kívánnának. Egyébként szemelvé-
nyeket hatvannyolc írótól közölnek, 




