
A kereszten találkozott Krisztussal; ezért nem tudott költeményeiben emléket állítani "a hit
boldog óráiról", Küzdelmes, "kálváriás'" hitéről így vallott az "esztétikai katolicizrnus'I-ról
szóló jegyzetében:

"Katolikusnak születtern, e vallás csarnokaiban találkoztam és küszködtem Istennel, ké
telyeimnek és legmisztikusabb reményeimnek egyformán a katolicizmus adott először tes
tet, színt, szavakat. E színek és szavak nem maradhattak ki írásaimból: d"e más a lírai val
lomás, és más az egyházi hitvallás. Van-e mélyebb érzés, mint ami Istenhez köt, akár hi
szünk benne, mondhatnám, akár nem? S II .vers feladata, minden mély emberi érzést kife
jezni. De nem okvetlen feladata pozitív konfessziót tenni, nyilvános hitvallást valamely egy
ház hittételei mellett, Erre az egyszerű és hagyományos próza (a Hiszekegy prózája) alkalo
masabb. S túl az Isten szomjazó lélek örök-emberi líráján, ily pozitív, egyházias hitvallás in
kább a gyóntató fülkébe való." Majd bírálójának válaszolva, miután megismételte a Sriget
és tenger eloszavaval tett hitvallását, így folytatja: " ... Szinte érzem égető kérdéseit: milyen
viszonyban állok a létezö pozitív egyházzal? hivő vagyok-e vagy hitetlen? gyakorló vagy kö
zömbös? Verseimben itt-ott kételyt, lázadást, sőt tagadást lát. De melyik igazi katolikus az,
aki kétellyel, lázadással ne küzdött volna soha? A mi hitünk nem olcsó és nyugodt; még ma
ga Krisztus is elcsüggedt a keresztfán. Az egyház - oktató, nevelő szempontból - jónak lát
hatja titkolni kételyeit, s csupán a hit boldog óráinak állítni emléket. A költőnek mindent ki
kell vallania: ez az ő lét joga és kalvariája." (Babits M. 1933. szeptemberi jegyzete. Könyvről
könyvre, 1973,173-1974.)

János Pilinszky: POESIE (Centro Studi Eu
ropa Orientale, Bologna, 1983) - Szabó Ferenc
bevezető tanulmányával, Antonio Molteni for
dításában jelent meg az első olyan válogatott
kötet. amely az olasz olvasók számára átfogó
képet igyekszik nyújtani Pilinszky lírájáról. A
szép kiállítású könyv nyolcvanegy verset közöl
magyar és olasz nyelven, anyagát a költő által
fölépített ciklusok szerint csoportosítva, továb
bá - a rnüvek megértését elősegítő, hasznos ki
egészítésül - A "Teremtő Képzelet' sorsa korunk
bari és az Ars poetica helyett címu prózai írá
sokat.

Molteni a tartalmi pontoság igényével közele
dik a szövegekhez. Az már' Pilinszky tömör kép
alkotásából következik, hogy a fordító nemegy
szer bővebben kénytelen visszaadni az eredetit,
például "a lámpa fénye majd beléd tapad" sort
a Mondom neked címu versből: .Ja luce della
lampada quasi ti si attacca e ti penetra", vagyis
" ... rád tapad és átjár téged". Helyenként elő

forduló pontatlanságai valószínűleg a sajtóhi
bák legveszedelmesebb fajtájának tulajdonítha
tók, annak, amelyiknek nyomán látszólag értel
mes mondat jön létre, csak épp nem az, amit a
szerző akart volna. Ilyen a Mire megjössz-ben az
"extatikus torlaszai" helyett a "statiche bar
riere" (a gépelő vagy a szedő számára nyilván'
logikusabbnak tűntek a "sztatikus" torlaszok);
az Utószó-ban az "éber álom" (sonno desto) he-
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lyett a "sono desto", vagyis: "éber vagyok"; a No
vemberi elízium-ban az "érzékeid öt meggyötört
sebe" helyett: .Je cinque tormentate ferite dei
suoi sensi", noha itt értelemszerűen ", .. tuoi
sensi'' kellene: a kinyomtatott változat alapján
ugyanis az eredeti müvet nem értő olvasó téve
sen az előző sorokban előforduló ",szellőcske"

vagy a "sárga fal" sebeire gondol, pedig ilyesmi
ről szó sincs Pilinszkynél.

A fordítás csaknem teljes tartalmi hűsége an
nak is köszönhető, hogy Molteni a költeménye
ket szabad versben tolmácsolja. A kötet így nem
tükrözheti Pilinszky lírájának formai gazdagsá
gát, a versek a költő változatos regisztereibőlfő

képp A mélypont ünnepélye, a Fokról-fákra és az.
Örökmozgó hangján szólalnak meg. Lüktetésük
elsősorban a mondatszerkezet által meghatáro
zott ritmusból fakad, soraik hosszúsága igen el
térő lehet, a több verssoron átívelő mondatokat
gyakran egy rövidebb, lakonikus sor zárja le. Az
Éjféli fürdés befejezése például így hangzik az
eredetiben; "s mindent elöntve ,valami/időtlen

sírást hallani!", olaszul: "e si sente un pianto
fuori del tempo/che tutto inonda!"

A költői formák tolmácsolásából fakadó ne
hézségek ellenére azonban a kötetet fontosnak,
jónak érezzük. Reméljük, hogy az olasz olvasók
nak is ez lesz a véleménye.
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