
ken: és míndenünnen hoznak valamit... A költő voltaképpen az Élményeihez
Hű Ember: aki az élmény fölött nem tér napirendre, mint a józan észernber.
akiben. .. az élmény megmarad, tovább él... S teste, lelke múltján, messze
gyermekévein keresztül, fajának titkos mélyeíbe ás le az Emlékeze Le, mint a
gyökér a talajba: ő az, akiben nem alusznak az ősök; egy egész genealógiát hord
magában, egy nagyszerű palingeneaist." Azzal, hogya modern poézist a magyar
költészet ősi talajába ültette el, .az Arany művészetében felmagasló ún. nemzeti
klasszicizmussal rokon, annak utolsó, de legnemesebb reprezentánsa. Ö iti. vizs
gálja a magyar ritmus törvényeit, tudatosítani törekszik azokat, feltárja szépsé
güket; rávezet a stílus szépségeínek fölismerésére, és míndezt úgy, hogy előbb a
saját lelkében olvasztja fel tanulságait, Innen a verseiben lüktető magyar ritmus
és stílusának szemkápráztató gazdagsága.

Az élete végéhez közeledő Babitsnak az öreg Arannyal külőnben is erős ra
rokonsága. Rokon vele életformában is, benne is van valami kíspolgárí vonás,
egy nemesen tisztult polgárlélek vonása; megvan az otthon szeretete. Esztergom
ban született versei talán a legegyénibb költeményei. Felesége mutat rá, hoay
rnilyen aprólékos megfigyelések rejtőznek e versek soraiban, életének és környe
zetének apró törmelékei. Ezekben a legreálisabb a világ: a kert, a ház, a lélek
világa. Mintha csak a legmeghittebbeknek dalolna: a családnak, a fáknak, a vi
rágoknak. " rninden Ieszelyezettség nélkül tárja fel önmagát. És az egyszerűség

nek elemezhetetlen, nagy művészetével. Szinte minden tervezgetés nélkül fut a
tolla és írja: "mök életunt szobámban, hideg teát kavarok... Körülöttem fá
jás-félés ködhálója kavarog. Kikelek tikkadt helyemből, kinyitom az ablakot s
megpillantok odakint egy igéretes csillagot ..." A költő nemesen szornorú alko
nya ez az utolsó verstüzér ; nincs rajta semmi keresett szín, pompa: maga az
egyszerűség. Két háború közt, a halál rnezsgyéjén, tekintetében ennek a fénynek
a sugara tükröződik.

GÁL ISTVÁN

Babits és Italia

A Nyugat-nemzedékek Itália-honvágya. Nem volt még egy nemzedék a ma
gyar irodalomban, amelynek annyi kapcsolata lett volna Itáliával, mínt a Nyu
gaténa}{. Ami a régi magyar klasszikusoknak csak néha-néha sikerült, a Nyugat
nagyjai nemcsak eljutottak, hanem több ízben hosszasabban is tartózkodtak
Olaszországban. Ady, Babits, Kosztolányí, Móricz, Szabó Dezső, Fülep Lajos, Elek
Artúr, Fenyő Miksa nemcsak utaztak és éltek itt, hanem számos halhatatlan
műben örökítették meg vonzalmukat és ragaszkodásukat Itália népéhez, városai
hoz, kul túrájához. A Nyugat második nemzedékére nemes örökségként hagyták
Itália-honvágyukat ; Illés Endre, Máraí Sándor, Németh László, Cs. Szabó László
és Szerb Antal méltó utódok a nagy ősök nyomában. Szép könyv kerekednék
a Nyugat olasz kapcsolataiból, ha valaki nekiszánná magát.

Babits Mihály is Itáliát szerette a legjobban, külföldön ott járt legtöbbször,
több mínt három évtizeden át szamos alkalommal, nem is egyszer huzamos ide
ig. Itália városi élete, művészetí kíncseskamráí, és a Iabín és olasz irodalom
iránti rajongásának számos emléke van versben és prózában. Az első világhá
ború előtt főként Észak-Olaszországban járt. Velence, Verona és Milánó szép
sorokat kapa Gólyakalifában és Velence újra a Halálfiaiban. De szamos verse.
az Itália, a Zrínyi Velencében, a Pictor Ignotus, a Recanati, stb. valódi vagy
virtuálisan átélt olasz élmények megörökítése fiatal korúból.

Délre is eljutott, Szicíliában, Taormínúban is megfordult. Különös, hogy Itó
mával sosem foglalkozott bővebben ("Rómát fiús tisztelettel jártam" - irja a
Hazám!-ban), Móricz Zsigmond a Nyugat Babits-emlókszárnában mínt verzátus
szellemi idegenvezetőt ábrázolja. A Babits-Emlékkönyv csak Dantc-fordítását
méltatja, de sokágú olasz összeköttetéseire nem tér ki. Cs. Szabó László fölhívta
a figyelmet Babits előszeretetére azok iránt az angol költők iránt, akik Itáliúór:
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lelkesedtek. Valóban vízsgálódásra érdemes probléma: az olaszbarát angol köl
tők srerettették meg vele Olaszországot, vagy Olaszország légköre segített-e
angol kedvenceit kiválasztani? A szabadságért harcoló Itália nagy viktoriánus
Iróbarátai, Browning, Swinburne, Rosetti, Meredith, majd a romantíkusok közül
Keats, Shelley, Landol', a medernek kőzül pedig Wilde és Huxley valamennyien
Babits szívügyei. A prerafaeliták, különösen Ruskin és Walter Crane, valamint
a Studió művészetszemléletét döntően befolyásolták. Ruskin talán még Velence
iránti különleges szerétetét is növelhette. (l)

"Itália! tudom városaid csodálni". Babits életében Olaszországban fordult
meg legtöbbet. Családi körében állandó beszéd tárgya lehetett őseinek és roko
nainak itáliai tartózkodása és nemegyszer kalandokkal teli élete. Édesanyjának
dédnagybátyja volt az általa versben ,is megénekelt Kelemen József kanonok,
később nagyprépost. Tudott olaszul és bevándorolta Itáliát. Az ő unokaöccse,
Babits édesanyjának nagybátyja, Kelemen László hét évig Rómában tanult és
szintén kanonok lett. Babits nagyapja Perczel Mór hadségéde volt, a szabadság
harc leverése után büntetésből besorozták az osztrák hadseregbe és Lombardiába
vitték, ahonnan csak évek múlva került haza. Nagyanyjának testvére, Kelemen
Gyula mernök fiatal korúban szintén járt Észak-Olaszországban. (2) Szűlei, ahogy
ez már a kiegyezés utáni évtizedekben a magyar lateiner családokban szokásos
volt, ha valahova, hát legalább Velencébe jártak külföldre.

O maga is első útját kültöldra Itáliába vette. Amikor Szegedről a hatátszéli
Fogarasra nevezték ki, elkeseredésében minden pénzét egy velencei útra költötte;
"Első nagyobbacska megtakarított pénzemen Itáliába szöktem ki - írta. - Azon
nal otthon éreztem magamat, az antik Itália után a modern is barátommá vált!
Nemcsak a latin szók csöngtek ismerősen a fülembe. Ismerősek voltak az enyhe
hajlású édes dombok is, az ég kéksége, a felhők fénye, s a levegő íze. Úgy
éreztem, hogy a csodálatos itáliai táj, amerre akkor jártam, rejtelmes módon
rokon az én pannon hazám tájaival." (3)

Akkori legjobb barátjához, Juhász Gyulához irt levelében lelkendezve számol
be a számára a nagy Életet jelentő olaszországi utazás .élrnényéről. Akkor még
csak Velencét, látta, de ez az ős-élmény meghatározó benyomást gyakorolt rá
egész életében:

"Megjártam egy kis karajt a szép Itáliából - írja - és úgy érzem, hogy
megnőttem egy fejjel. A nagy halottak vonzottak Veneziába: de ügyelmem nagy
részét elvonták a kis élők. Talán, mert a kis élők összege a nagy Elet. (Ama
bizonyos Elet.) Láttam egy nemzetközi tömeget, beszéltem és gondolkoztam ide
gen nyelveken, éltem idegen helyeken. Konstatáltam, hogy a mí szép dunántúli
eg ünk éppoly kék, dombjaink éppoly zöldek és enyhén gömbölyűek, mint az
olasz ég és az olasz dombok: de honfitársaink mogorvábbak, utcáink csönde
sebbek, mint a kedves olaszok és az olasz utcák

A legfeledhetetlenebb benyomásokat az architektúrától kaptam. Az olasz ar
chitektúra már Fiumében kezdődik, s innen kezdve e középkori városok igazán
a mesék varázsával hatnak. Meg kell jegyeznem. hogya legfeltűnőbb hangulat
egyáltalán nem reneszánsz jellegű. E szűk, félhomályos, regényes tömkelegben
a Uszta klasszikus reneszánsz palota inkább az ellentét erejével hat." (4)

Első regénye, a Gólyalcalifa élénk színekkel idézi Velence történelmi és mű
vészetí emlékeit. Igaz, akkor már negyedik itáliai útja után volt és első futó
benyomásainak versekben való megörökítése után a Gólyalcalifa prózai ábrázo
lása valósággal útíkalauz-szerűen használható.

"Ez a csönd városa: az egyetlen város a világon, ahol nem hallani kocsi
zörgést. (1908!) Én nagyon szeretern a csöndet... A néma sirnaságos nagy már
ványkockák a galambok között, a galambos tér, hol tarkán és aranyosan van égre
festve a hihetetlen, n mesés San Marco. Este a Mercerián sétáltunk, kékesfe
hér fényfolyó áradt simán a szűk utca medrében, a boltok tükrel és óriás üveget
vakítottak, csodálatosan elegáns öltözetű idegen hölgyek pompáztak a csodálatos
városban. hol soha egyetlenegy cipő sem lett sáros, sem ruha poros. És gondo
lúztunk a Canalc Grundén, hol az ős palazzók nagyaranymennyezetű szalonjai
ban villanycsillár égett, és künn, künn lassú hab nyaldosta sötéterr a márvány
lépcsőket, nyaldosta korhadni a piros-fehér csíkos faoszlopot ...

. " Múzeurnokon mentek át, rengeteg termeken ... a talakon múlt idők ké
pei, festett arcok, melyck elevenebbnek látszottak azeleveneknél, melyek be-
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nyomódtak az ember fantáziájába és kísértették álmait; a mennyezeten gazdag
és súlyos aranykacskaringók, stukatúr dísz, arany levelek és arany voluták, ami
lyeneket királyi paloták képein látott eddig...

Boldogan mutogattarn a sok szép és tarka alakot, a várakozó követeket, gyö
nyörű hullámos haj ukkal, elevenszírt feszülő ruhájukban, az aggodalmas királyt,
a lobogós cédrus árbocokat. a népes erkélyű márványházakat. a hidakat, hajó
kat, kikötőket, a mannyezeteket, az aranyhajú királyfit, a pápát, a bíborosok me
netét, a tizenegyezer szüzet, a szentek aranykarikáít, a kegyetlen nyilas pogá
nyokat.

Gyalog kószáltunk az utcákon, néztük a kirakatokat, a gyöngyöket, tükröket,
üvegeket. a szobrocskákat, a fotografiákat, az ékszereket, mozaikokat. És néztük
a házakat, a gyönyörű ablakokat, a finom romantikus erkélyeket. Elkalandoztunk
a szűk utcákba, '" ahol a nyílt üzletekből gyümölcs- és olajszag áradt ki, ahol
olyan a házak arca, mint a hervadozó unt szépségeké, nemes piszok födi a kö
veket, zengő latin szavak bágyadt ruganyossággal szökdösnek, mint régi labdák,
a lebocsátkozó rokkant falak között... Régi ércek fényelegtek. áttört poros üve
gek szürkültek az antíkváríusok ablakaiban. Csupasz falu sikátorok között egy
enyhe boltív hajolt át. Leányok jöttek, magas, karcsú munkásleányok, arany
barna fürttel, fekete szemekkel, nagy rojtos fekete keszkenőben, mely csodála
tosan nemessé tette alakjukat." (5)

Móricz Zsigmond Velencében futott össze vele egyszer.
"Egyszer Velencében, sok évvel később, de a Tűz előtt, még Velencében

kettesben bolyongtunk párommal ; a világ szalonjában. a Szerit Márk téren, forró
napon lankadtunk '" Egyszerre csak Babits állt előttünk kedvesen és tanáro
san ... Úgy benne van alakja életem Veleneéjének kövei közt." (6)

Velence után leggyakrabban Firenzében járt. Ha Velencében a nagyvilág
nyüzsgését élvezte, Firenzében éppen az ellenkezőjét: az állandóságot, a megme
revedett történelmet. Amikor az első világháború után nászútjára is Firenzébe
vitte ifjú feleségét, még akkor is az lepte meg, hogy ott semmi sem változott.
"A vörös liliom városa egy nagy középkori látványosság... Az idegen nem a for
rongast érzi, hanem az állandóságot; ezt a panorámát látta hajdan Dante, látta
Fra Angelico; hatszáz év nem hagyott nyomot itt" (7). Számára Firenze Dante
városa, még akkor is, ha őt magát száműzték életében. Flrenze világtörténelmi
[elentőségét azonban még a második világháború elején írt egyik utolsó vitaira
tában is pontosan körülírja: "Firenze nem volt kis ország, vagy ha igen, csak
oly értelemben, mint Anglia." (8) Hogy mennyíre szívűgye volt Firenze. Fenyő

Miksa örökítette meg róla szóló nekrológjában : "Gyalogosan együtt mentünk fel
Fiesolébe, együtt néztük meg a dómot, az ásatásokat, Szent Ferenc templomát
az etruszk akropoliszon, s aztán a kolostort és a kolostorban a ferencrendi szerze
tesek áhítatos gyűjteményét, Szent Bernát celláját, s mintha minden templom,
kolostor, cella Babits szellernével telítődött volna." (9)

Ha kevés nyoma is van más olasz városok iránti hasonló hőfokú érdeklődé

sének, mások emlékei támpontot adnak más olasz városok és tájak iránti szere
tetére. Móricz Zsigmonddal együtt járták be Veronát, Páduát és az észak-olasz
tavak vidékét. Recanati című verse nem személyes emlék-e, hanem Radó Antal
Leopardr-könyvének olvastán keletkezett. Mély táj élmény megörökítése A Cam-
pagna éneke. .

Különös, hogy Rómáról úgyszólván alig ejtett szót. Emlékeretes Hazám! cí
mű versének egy sora: "Rómát fiús tisztelettel jártam," de érthetetlen, hogy nem
rögzítette bővebben ottani emlékeit. (Vajon Ady Nyárdélutáni hold Rómában és
Kosztolányi Marcus Aurelius ódája riasztotta-e el, hogy hasonló rangú versben
keljen versenyre velük?)

Szicíliai útjáról is mindössze a sirokkó kínzó hatásának leírása maradt meg
versben.

Dante - az emberi egység költője. Babits legnagyobb műfordítói, sőt való
színűleg legnagyobb irodalmi vállalkozása is Dante Isteni Színjátékának teljes
fordítása volt.

Az eddigi nézetek a nagy munka eredetét Szegedhez és Fogarashoz Iűzték.

A Szabó Lőrincnek diktált önéletrajzi vázlatban azonban ott van egy nagyon
korai élmény hatása. Már pécsi kisdiák korában kezébe került egy képes Dante,
Erről írja: "Ciglányi Béla táblabírónak megvolt (mert tudott olaszul) a Divina
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Commedia a Doré í llusztrációkkal. A képeket gyakran átnéztem és !1orzasztó ha
tással voltak a fantáziámra. Így, szóval, predesztinálva voltam Dante fordítá
sára." (10)

Dante teljes magyar fordításának elhatározására és a megvalósítás kezdetei
re két nyilatkozatban Babits visszatért: "Még diákkoromban kezdtem meg a
fordítás munkáját, inkább csak gyakorlatból, magamnak kezdtem lefordítani
egyes részeket. Körülbelül 15 év munkája a teljes fordítás. Ezalatt beutaztam
Olaszországot, felkerestem azokat a helyeket, ahol Dante élt és járt. A vasúron
is a tercinakat alakítgattam magamban. Teljesen lekötött és elfoglalt a munka,
amelyet fiatalos lelkesedéssel kezdtem diákéveimben. Annak idején, mondanom
se kell, a modern olasz nyelv még szinte idegen volt számomra. Én "dantéul"
tanultam. az Isteni Színjáték költőjének nyelvét, régies fordulataival és szóhasz
nálataival." (11)

"Nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt
az. Igen, mindjárt és egyenesen Dante. Vidéki diák voltam, mikor először elém
került fordításban. Mintha ködön át láttam volna valami gyönyörűt. Úgy érez
tem,nem birom ki, hogy eredetiben meg ne ismerjem. Megszereztem a könyvet,
li kommentár nélkül, nyelvtudás nélkül, egy rossz szótárral próbáltam kihámozní
a csodálatos sarok értelmét. Nemsokára fordítgatni kezdtem, itt is ott is, csak
úgy magamnak. Szinte azért, hogy a magam számára közelebb hozzarn. Színte
csak azért, hogy jobban megértsem. Boldog örömmel éreztem egyre jobban és
jobban, hogy édes hazai nyelvem megbírja a Dante hatalmas szárnyalását, vissz
hangozni tudja zenéjét. De hosszú esztendők teltek még el, míg megfogott a vak
merő gondolat a fölszaporodott töredékeket teljes magyar Dantévá egészíteni kl.
Ez a gondolat több mint egy évtizedre rabbá tett. S ez az évtized, minthaaem
is rnunkában, hanem lobogásban telt volna. Danténak még fordítása is 'az alko
tás hatalmas élményét adja." (12)

Első itáliai útjáról hazatérve írja akkori legjobb barátjának, Juhász Gyulá
nak: "Nagy kedvvel, lelkesedéssel olvasom, fordítom, tanulmányozem a világnak
kétségtelenül legnagyobb költőjét. Dantét. Ilyen óriási költőzseni csak oly költői

'levegőjű korban születhetett, mint a középkor, rnelyet Velencében tanultam meg
igazán bámulni... Dante egy világot átfoglaló zseni, azonkívül a nyelv, verselés,
hangulat rendkívüli művésze... Legfőbb a Dante naturáils egyszerűsége... A
szent költemény eleje azért hat oly borzasztóan, mert borzasztóan egyszerű, rnínt
egy népmese. Mindezekben bár igazoltam egy új Dante-tordítás szükségét: egy
általán nem igazoltam saját jogosultságomat e feladatra. Ezt, félek, nem is tud
nám igazolni: egy mentségem, hogy magamnak, teljes lelkemmel csinálom." (13)

A következő húsvétot is Fogarasori tölti a nagy munkával : "Itt töltöm az
ünnepeket: '" Dantét fordítva még mindíg, Most Dante szikláiból várat építek
lelkem köré... Dante nagy százhúrú hárfájához nyúltam. És a hárfának volt
húrja hangomra rezonál ni . " Dantét csak költő fordíthatja. Hogy a köl.tő rnéltó-e,
rokon-e Dantéhoz? Nem tudom, de ha nem hinném, egy tercinát sem írtam
volna le." (14)

Babitsot Dante-fordításával kapcsolatban a legkülönfélébb vádak, gyanúsít
gatások és rágalmak illették. Az egyik odáig ment, hogy még olasz tudását is
kétségbevonta azon az alapon, hogya hagyatékában megmaradt olasz nyelvgya
korló füzet a mindennapí élet primitív kifejezéseit sorolja föl. Eltekintve attól,
hogy elég gyakori a magyar irodalomban, hogy nagy fordító költők a minden
napi köznyelvben a megszólalásíg félénkek vagy ügyefogyottak (pl. Szabó Lőrinc),

holott ugyanakkor a legnehezebb szövegeket is pompásan értik és értelmezik, az
sincs tisztázva, hogy ezek a beszédgyakorlatok nem felesége részére készültek-e.
Eddig még nem merűlt föl a szakértő segéderők igénybevétele Dante nehéz szö
végethez. Fogarasori Babits egyik legjobb barátja, sőt éppen Itáliai és franciaor
szági útitársa volt anyelvzseni Ambrózy Pál. Újpesten kollégája volt az olasz
-magyal' történelmi kapcsolatok kiváló kutatója, Rendel Ödön. Pestre költözése
kor hamar összeismerkedett az eddig' legnagyobb magyar Dante-szakértővel, Ka·
posy Józseffel. Erről nekrológjában ezt írta: "Engem Dante vitt föl először Jó
zsef körúti lakásába könyvért és tanácsért. Egészen fiatal ember voltam akkor.
Mi birta rá, hogy az ifjút és tudatlant, a kikiáltott modernet s nyugatost úgy
fogadja, ahogyan fogadott... Sohasem felejtem el örömét, meglepetését, mdkor
munkámból először mutattam neki részleteket: ahogy fölugrott ülőhelyéből. a lel-

S9



kes szavakat, az atyai csókot, mely olyan volt, mint a szent Kazinczy csókjai
fiatal istenfiak arcán. Attól fogva az én munkám az ő ügye is lett. Talán so
hasem izgatták őt a maga könyvei úgy, mint az enyém, mely nélküle lehet, hogy
célhoz sem ért volna. Csüggedéseimben ő biztatott, tudatlanságomban ő gyámo
lított a filológia útvesztői között." (15)

Már többen megfigyelték, mennyire szókímondó Babits Dante-fordításában,
különösen a Pokolban. Merem állítant, hogya magyar irodalom klasszikus for
dítói közül e tekintetben csak. Arany János Aristophanese fogható hozzá. Több
ször elhangzott, kűlönősen újabban, az a lekicsinylőnek szánt nézet, hogy a sze
cesszíö jegyei bélyegzik meg stílusát, s még jó, ha valaki hozzátette. hogy a sze
cessziónak népies vonásai is voltak. Itt azonban tovább is léphetünk ... Babits
éppen kedvenc olvasmányainak történetéről írva sorolja föl, hogy a Dante fölfe
dezését megelőző időben a régi nagy magyar klasszikusokkal foglalkozott: Ba
lassi, Zrínyi, Berzsenyi volt kedvenc olvasmánya. (16) Ekkoriban, ahogy erről

másutt megemlékezik, az erdélyi balladák és emlékiratok hozzá való közeláll á
sáról ír. De archaikus kifejezésein kívül sok az újabban leírt szekszárdí tájnyelv
sajátos szókincse és eitése is. Mindezeknek az egész fordítás-trilógtán végigvitt
vizsgálata még a 'jövő feladata. Fölmerült már a Pokol, vagyis az első rész for
dításában is a szöveghűség kérdése. Kihagyások, összevonások. betoldasok nyo
mait találták egyesek. A Nyugat műfordítói esztétikájának elveit próbálták itt is
föllelni. Mindez azonban semmit sem von le a mű értékéből. Történtek kísérle
tek kiváló élő költők Dante-fordításaira. Nem kisebb mester, mint Weöres Sán
dor gyürkőzött neki Kardos Tibor szóról szóra való tolmácskodásával három ének
lefordításának. Dacára nagyszámú műfordítóinknak költőink seregében, bízvást
állíthatjuk. hogy belátható időn belül nem akad vállalkozó ilyen méretű rnunka
elvégzésére. Nem egy irodalom, mint például a német egy időben nemzedékről

nemzedékre új meg új fordításokban prezentálja a világirodalom remekeit. Ma
már azonban ott sincs ez divatban. Babits Dantéla valószínűleg olyan egyedill
álló remekmű marad a maga nemében, a magyar nyelvnek önmagában is egy
olyan sajátságos remeke, mint a Károli Biblia, Bérczy Anyeginje, Arany Ham
letje vagy Aristephanese.

Annak, hogy Dantét választotta, indítóoka elsősorban műfajokat egyesítő gaz
dagsága. Erről ezt írta:

"A Divina Commedia a világirodalom legnagyobb költeménye ... Ez a hatal
mas líra egyszersmind hatalmas epika is... Ez a legteljesebb emberi színjáték,
a pokolt bűnök és szennyek naturalizmusától az emberi lélek csodálatos fölemel
kedéseinek paradicsomi zenéjéig ívelve, rendkívül sűrítettségében szinte belátha
tatlan gazdagságú és tarkaságú életanyaget ölelve föl, alakok, események vége
érhetetlen sokaságát, amelyek együtt egyetlen nagy élet vallomásává, egyetlen
szirnbolikus és rendeltetéses élet tartalmává szövődnek... Dante élete nem vé
letlen és egyéni érdekű, hanem [elentéses élet. mint a költőink közt példátil
Adyé. " Ö alkalmazza először a modern irodalomban a nagy fantasztikus írók
nak azt a módszerét, amely a nem ismert tartományokról a szemtanú és tudós
pozitívegzaktságával tud beszélni... Műve az egész emberiség eposza." (17)

Tömör jellemzését adja az ő Dantéjának:
"A legnagyobb olasz költő a világtrodalom egyik fő alakja... Dante a mo

dern európai irodalom első nagy szelleme ... A középkor egész szellemi és érzék
beli kincsének összetoglalója s egyszersmind az első modern reneszánsz ember.
Pontos, szinte matematikai konstrukció, mély,' komplikált és többrétü szírnbólu
mok, .enciklopódikus tömöttség, gazdag és mégis egyszerű, s precíz nyelv; rnin
dig festői és plasztikus fantázia, s szárnyaló vagy árnyalatos zene; a legmaga
sabb extázis, s biztos érzék a realitás iránt; végtelen szín- és hangulat-skála,
mely a légies álmok és zene birodalmától egészen a durva néni drasztíkumokig,
a politikai pamflettől a szerelmí Iíráíg, vad szenvedélyek rajzától bájos és köny
nyű játékokig terjed; zsúfolt gazdagság emberi alakokban és történetekben; mo
nurnentális nagyság az egészben, s kimeríthetetlen bóség a részletekben, ezek
Dante művének a jellemzői. Világnézete szigol'Ílan kalolik us, s <'.4 egység, rend,
igazság, béke és szimmetria elvein épül fel." (18)

Az eddigi Babíts-kutntásokban nem merült föl az a háttér, amely Fouarason
tárult eléje az iskolában is elrendelt vílágbóke-mozrmlom ottani hirrlctőjckónt,

Jókai Mór volt 1895-ben a magyar írók közül első résztvevője az akkor induló
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világbéke-mozgalomnak, amely az első világháború idejére Magyarországon is,
legalábbis a fővárosban széles keretekben bontakozott ki. A Szabó Ervin és Jászi
Oszkár kezdeményezésére és irányításával egyre komolyabb szervezeti formákat
öltő magyar békemozgalom egyik kimagasló harcosa éppen Babits volt. (19) A
harmincas évek közepén életében utoljára összegezett Dante-képében nyomaté
kosan hangsúlyozza Dante úttörő szerepét a világbéke-gondolat történetében:
"Számunkra, kik ma az európai egység gondolatával küzdünk, leülönösen érdekes
nyomon. követni ennek az egységgondolatnak fokról fokra való hódítását e nagy
középkorí lélekben. A De Monarchia hatalmas lépése a költőnek (és az emberi
léleknek) a Béke és Egység szerit gondolata felé. Ma is mai, s valóban avulha
tatlan politikai utópia, örök álom a világ egybeolvadásáról. az ember testvérisé
géről . .. Az örök békét elérni az ember célja és kötelessége." (20)

Babits Dantéjának kiterjedt irodalmából két italianista filológus méltatása
tett közzé jelentős megállapításokat, Révay József, a kortárs tudós sajnos csak
halála után írta meg nagyra becsülő méltatását. Ebben többek között ezeket írja:
"Babits Mihályt katolikus lelkisége és költői tehetsége egyaránt kijelölte erre a
hatalmas feladatra: utolérhetetlen művésze volt az új magyar költői nyelvnek és
tudatos megújítója a magyar verselésnek is. Babits Dante-fordításának valóban
a zengzetes szó a legnagyobb büszkesége: a nyelv és ritmus tökéletes ölelkezése.
. " Tartalom és szó, hang és stílus, ritmus és rím, valóban összhangba olvad a
színesen ömlő sorokban. Tartalmi hűség, hangzás, verselés és költőiség tekinteté
ben a magyar szöveg méltó mása az eredetinek, s jellegzetes példája Babits
fordítóművészetének. (21)

Rába György többször is foglalkozott Babits Dantéjával. éspedig Dante Ba
bitsra gyakorolt hatásával is. Szerinte a magyar költő visszaadja Dante natura
lista népiességét, képszerűségét, epigrammatikus fordulatait, lírai szárnyalását, de
sok túlszínezést és hozzáköltest vél benne találni. Van egy éles szernű megfigye
lése, hogy tudniillik az Isteni Színjátéknak és stílusának hatása nélkül nem jött
volna létre a Jónás könyve: "Jónás történetének parabolaszerű értelmezése lé
nyegében a nagy dante-babitsi trópusok további megnövelése egyetlen hatalmas
poémává." (22)

"Az olasz irodalom folytonossága." Babits pár hónappal halála előtt Cs. Sza
bó László kérdésére így összegezte az olasz irodalomról való véleményét:

Kik érdekeltek az újabb olasz irodalomból?
"Természetesen elsősorban a költők, a Leopardik, a Pascolík, akiknek már

neve is és említése is jelképezi az olasz és latin kultúra egységét és töretlen
ségét, De érdekel maga az egész olasz irodalom, gyönyörű Iolytonosságában, ma
ga az olasz nyelv ősi és örök fiatal zengésében. a latin szavak zengésében. me
lyet szinte éppoly otthonosnak érzele, mínt a magam nyelvének zengését." (23)

Fiatal korában első velencei útján Carduccit vette meg magának. Juhász Gyu
Iának írja ekkor: "Carduccit is Velencében megvettem s nagy szerétettel olva
som, bál' még nem találtam magam bele annyira a stíljába. hogy folyékonyan
értenem. Az osztrákok ellen írt verseit, melyben sokat és lelkesedéssel emleget
bennünket. .. A gyönyörű idillek csupa olasz ragyogás és klasszikus derü." (24)

Később Leopardi is megragadta, furcsa módon Radó Antal életrajza nyomán.
Legközelebb azonban Pascoli állt hozzá. 1912-ben írta róla: "Az olasz Arany Já
nos még mindig a legmodernebb olasz költő ... Retorikája rokonszenvesebb. mínt
Victor Hugóé, szinte mint egy poéta Kossuthé." (25) .

Európai Irodalomtörténeteben ha Dantét kivéve nem. is ír oly részletesen az
olasz klasszíkusokról, eleven miniatűröket rajzol róluk. Pár mondat is megjele
níti öket az olvasó előtt. Csak néhány sor azokról, akiket szeretett:

"Assisi Szerit Ferencben az emberi lélek visszatalál a természet egyszerű

szépségeínck áhítatához, a természettel és minden teremtménnyel való testvériség
érzéséhez. A szeráü szent maga is költő volt, alázatos együgyű poéta, köznyelven.
sőt prózában. Ö dalolta a híres Naphimnuszt, amely inkább a Teremtmények
Éneke."

Aríosto : "A középkor egész nagy meseörökségét átitatta a reneszánsz könnyű

lelkével. S mintegy birtokba vette az új kor nevében... Igazi ragyogó rene
szánsz szellernjáték (az eposza), tele invencióval s félig gúnyos túlzásokkal. pa
zar leírásokban, s tökéletesen zengő olasz stancákban."
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Goldoni: ,;Minden idők egyik legnagyobb vígjátékírója,"
Tasso: "Bámulatos művészettel olvasztja zen évé a banalítást és a semmisé

get."
"Giordano Bruno: írónak és költőnek se kicsi. Nem a dekoratív virtuozitás

embere. A barokk túlérettség pompája nála másképp tör ki: filozófiai képzelete
nek nagyon is vad szárnyalásában. vagy épp harcias iróniájában."

"Michelan!§elo: A barokk müvészet 'apja a művészetben is ... - Lelke nem
könnyű, hanem súlyos, mint a márvány, amelyet farag, amelyről énekel is."

Leopardi: "Csak egyféle vigaszt ismert: a kultúra és erkölcs vigaszát, az em
ber értékének öntudatát, a nemes és nagy érzelmeket. S elsősorban magát a
költészetet."

Manzoní : "Ki írt mélyebbés igazabb vallási rigmusokat végi hivő kOJ:'Ok le
áldozta óta? De a történelem felfogásában, amely gondolatait állandóan foglal
koztatta. .. Nem hitte, hogya béke és testvériség emberek között lehetséges. A
történelem szemlélete valósággal kétségbeejtette. Talán ez a kétségbeesés vitte
a valláshoz is."

Pirandello: "Már magának a drámai formának paradoxonait leplezi le, a
színpad és élet viszonyában rejlő különös ellentmondásokat. A mai dráma leg
érdekesebb művelőjében önmagával foglalkozik és önmagát destruálja." (26)

Babits az olasz nemzeti jellemet egyetlen nagyobb tanulmányában elemezte,
1915-ben, amikor beléptek a háborúba. "Éreztük az első pillanattól és nem akar
tuk hinni az utolsóig, - írta. Micsoda csalódás volt az olasz háború. Sokat is
merek Budapesten - sok olaszbarát volt nálunk, - mint hajdan Angliában.
Nem a népet szerették: mit ismerték a népet? hanem a tájat, az utat, az ideált,
a művészetet és az irodalmat. A szép eget, a szép házakat, a régi képeket, a
régi szép latin szavakat. Mínt Shelley szerétték Itáliát, mint Keats, mínt Byron,
nem mint Browning ... Az olaszbarátok megkímélhették volna magukat a nagy
csalódástól, - hisz ismerik az oliasz történetet." Babits elkeseredésében a romlott
Róma gyermekének nevezi ezt a nemzetet, a méregkeverö pápák, a férjgyilkos
királynők, a megfizetett condottíerék hazájának. Szerí nte az olasz-magyar barát
ság létalapja a közös osztrákellenesség volt. Az olaszok nagyon is ismeretlenül
szeretgettek mínket, de "az olasz számára valóban nagy csalódás lehetett: a ma
gyar nép a német táborban."

Bármilyen- fájdalmas is volt Babits számára az olasz-magyar barátság elhí
degülése az első világháború idején, a háború végére ő is rájött, hogy Itáliának
volt igaza. "Hogyha vége lesz a háborúnak, kedvesünkkel elmegyünk majd Pá
rizsba, Velencébe ...", - írta már a háború idején. Mihelyt lehetett, robogott
kedves olaszal közé. S ezt hacsak tehette megismételte, utoljára akkor, amikor
az olasz kormány Dante fordításáért a San Remo-i díjjal tüntette ki. Itália iránti
rajongasát semmivel sem lehetne jobban visszaidézni, mint azzal a korai versé
vel, amelyben először vallott második hazájáról:

Itália

Itália! tudom városaid csodálni,
hol bús sikátoron vidám nép bizsereg.
Lázas az ily szűk út, mint testben kék erek,
s nemes, habár hanyag, szennuében is királyi.

Vonzanak íveid s Uint fényed palotái,
árkádos), oszlopod. a sugaras teretc.
hol elszédülnek az ideges em berek;
vonzanak a sötét toronylépcsők csigái.

De nem kékebb eged és a dombod se zöldebb.
mint. ho'nni dombjainIc s a dunántúli ég.
e gömbölyű, szelíd, színjátszó kék vidék.

S olasz sziv nem lehet emléícektbt g'Yötörtebb
a vén boltok alatt, az ősök piacán,
mint én, ha földeden bolyongok, bús hazám!
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BABITS MIHÁLY KÉT KIADATLAN OLASZ TÁRGYÚ VERSE

Palotáknak, temploilloknak ...

Palotáknak, templomoknak
színjátszó márványai közt
jártam én ís tíínt koroknak
sok csodás bálványa közt
és míg némán mint egy lélet:

csúszott köztük gondolám:
"Holtak vagytok, én meg élek
és szeretlek" - gondolám.

De a holtat nem kell kérni
Mert magától megjelent:
a Palazzo (Evetoro)
magában látszott hirtelen
és kíhajlott (Desdemona?)
O volt, más volt, bárki volt
mintha élne - mintha szólna
nem mosolyg így aki holt.

Míntha szólna, mintha élne
mintha látna - gondolám
és zavarba n, nlÍntha félne
lopva nézné gondolám.

Láttam egy kertet TiYoliban

Láttam egy kertet Tivoliban
az én szivem ma éppen olyan
gazda és vendég elkerüli
valami emlék keseríti

Étiek, rossz évek, rossz madarak
minden rossz magvat behortlatuii:
Vihar megtépí, fölveri gyom
észre sem veszem, nőni hagyom.

A rég í illat az
mert régi illata ott marad

O jöjj hunyt szemíí Szent akarat!
Ö gyáva lélek... elő

kegyetlen csákány, régí erő

Hess ki önzések akaratok
tudom hogy én vagyok s maradok

Az én szívem ma éppen olyan
tnint ama nyíítt kert Tivoliban
:Vihar megtépte s rossz mada 'ak
lJehordtak minden rossz ma tckat
Te hunyd be lélek a s,zemedet
S megint a régi kert a tied:
megérzed a régi illatot!
Tudom hogy én vagyok s marado I;.
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