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GEORGES CHEVROT: A TÉKOZLÓ FIÚ;
HENRI J. M. NOUWEN: A TÉKOZLÓ
FIÚ HAZATÉRÉSE

A közelmúltban két könyvecske is megjelent a
magyar könyvpiacon a tékozló fiúról. Mindket
tő fordítás. A francia lelkipásztor, Georges
Chevrot műve "A Kármel Idt6határa" cím ű, egy
re ígéretesebb és folyamatosan gazdagodó soro
zatban került kiadásra; a holland származású,
de munkásságában amerikaivá lett teológus,
Henri Nouwen könyve pedig "A cselekvés útja
mint spirituális ösvény" című sorozatban. Már
maga a két sorozat is jelzi, hogya lelkiségi iro
dalom reneszánszát éli napjainkban. A keresz
tény ihletésű írások mellett más vallások szelle
misége is feltűnik ezekben a kiadványokban. A
divat persze nem mindig jó tanácsadó. Jól tájé
kozottnak kell lennie az olvasónak ahhoz, hogy
az értékest a silánytól, a hitelest a szemfény
vesztőtől el tudja választani, amikor egy-egy
ilyen művet a kezébe vesz.

Ez a két könyv valódi értéket kínál olvasójá
nak. Mindkettőneka szerzője katolikus pap, te
ológus, de ezen felül híres előadó is volt, írásuk
is őrzi az élőszó varázsát, személyes közvetlen
ségét. Mégis alapvető különbség van kettőjük

kőz őtt, s nem csak azért, mert a könyvek - és
írójuk - megszületésének idejét fél évszázad
választja el egymástól.

Chevrot az Evangélium talán legismertebb
paraboláját v álasztja elmélkedése tárgyául - és
azt elemzi olvasói nak. Két részre osztja elmél
kedését: a fi ú, eltávozására és hazatér ésére. a
bűn elkövetésére és megbánására. Az Atya sze
retetének és a fiú szabadságvágyának feszültsé
gében követi végig a bűn útját, annak következ
ményeivel. A fiú "meg akarta hódítani a sza
badságot, valójában azonban eldobta magától" .
"Távoli országba" jutott el, Szent Agoston sza
vával az Isten elfelejtésének állapotába. A para
bola felvonultatja a tékozló fiú bátyját is, aki
otthon marad ugyan, valójában azonban szin
tén nem érti-érzi Atyja szeretetét. Chevrot, mint
annyi más kommentátor, felidézi a "hűségesek

bűnér' is, "a szív hitehagyásait" .
A történet - és Chevrot elmélkedése - köz

pontj ában mégsem a fiú(k) bűne, hanem az
Atya szeretete, Isten öröme áll. Kár, hogy ezen
a ponton nem időz el a szerző, hanem újra
visszatér olvasóihoz/hallgatóihoz, hozzájuk in
tézve szavait. Jól felépített prédikációkat olvas
hatunk, sok magvas gondolattal, jó tanáccsal, fi-
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gyelmeztetéssel és buzdítással. De ráérezhe
tünk a prédikációk többségének két jellegzetes
egyoldalúságára is. Egyrészt, a hatás kedvéért
olykor tovább színezi, újrameséli a Szentírás
t őrt énet ét. gyöngítve evvel az eredeti szöveget.
Másrészt elsősorban a moralizálás a célja: hall
gatóit a jóra inteni. Ehhez pedig többes szám
második személyben szólítja meg közönségét: a
sz ónok, az író személye a háttérben marad,
mintegy fölötte mindannak, amiről beszél.

Más világot nyit elénk Nouwen könyve,
mégpedig kettős fény törésen át: Rembrandt
festményén és a saját életéri keresztül. A szerző

a parabolát Rembrandt híres képén keresztül
értelmezi, amely egyik meghatározó élményévé
vált kívülről fordulatos és sike res, belülről

azonban sok viszontagsággal teli életének. Aho
gyan önmagáról beszél, az nem fölvett szónoki
póz, hanem a létének egzisztenciális mélyeibe
lehatoló ember személyes vallomása: élete so
rán először a kisebbik, aztán a nagyobbik fiú ál
lapotában élt, most, öregedve pedig az atyaság
irgalmas és befogadó szereteté t kell elsajátíta
nia. Nouwen egész benső életét végigkísérte a
"hazatérés" vágya - e könyvének alcímé űl,

egy másik könyvének pedig címéül is adta ezt.
A könyv messze túlmegy erkölcsi intelmek

sorolgatásán: az embert magához ölelő Isten és
a szeretet fészkébe vágyódó ember jelenik meg
Rembrandt képén és a könyv lapjain. Egész éle
tünk során "a fény helyébe" vágyódunk haza, a
"kezdetektől fogva létező és örökké tartó isteni
szeretetbe", "annak az Istennek a m éhébe, aki
Anya és Apa is egyben". A könyvben minden
összeér: Rembrandt története, Nouwen történe
te, az emberiség története és Isten története. Idő
és időtlenség metszete ez. A szerző - és mind
nyájunk - életének "spirituális utazása" csak
az Atya szeretetében tud haza érni. végső nyug
vóhelyére. Ez azonban nem fel-fellobbanó,
majd elha lványuló vágy, nem elérhetetlen só
várgás, hanem valós esélye mindnyájunknak.
(Sarut/an Kármelita Nővérek, Pécs, 1999; Ursus
Libris, Budapest, 2001)

LUKÁCS LÁSZLÓ

DANTE: ISTENI SZÍNJÁTÉK

A világirodalom egyik legnagyszerűbbalkotása
Babits Mihály tolmácsolásában lett irodalmunk
része, egyben fordítás-irodalmunk egyik legna
gyobb teljesítménye. "Ahogy Vergilius vezette



Dantét a Pokol bugyraiban, szintúgy vezette a fi
atal Babitsot Dante a magyar költő fogarasi ma
gányának útvesztőin át. Ennek az összetarto
zásnak kifejezése Babits Divina Commedia
fordítása, és emlékműve Dante-monográfiája, a
fordítással összefüggő műhelytanulmányai és Az
európai irodalom történetének Dantéra vonatkozó
lapjai" - írja Rába György A szép hűtlenek című

monográfiájában. Nemcsak a fordítót vezette,
hanem a költőt is megtermékenyítette "a világ
nak kétségtelenül legnagyobb költője". Rokoná
nak érezte, hiszen Fogarason, ahol a fordításnak
nekilátott, és rendszeres tanulmányokat végzett,
ő is számkivetettnek érezte magát, s ekkor is, ké
sóbb is foglalkoztatta saját költészete megújításá
nak módja. Ebben a folyamatban is kapott ösz
tönzéseket az olasz költötöl. akit "szimbolikus
nak" nevezett: "Nála minden a forró egyéni élet
ből indul ki, s a költő lelkében gazdagodik föl
magasabb és szellemibb jelentésekkel. Ez a költé
szet nem allegorikus, hanem szimbolikus."

Maga a fordítás óriási feladatnak bizonyult,
bár haszna is nyilvánvaló, hiszen leleményei,
szófűzései, jelzős szerkezetei Babits költemé
nyeibe is beleépültek. Mint ahogy fordító-elődei

iránti tiszteletétől vezérelve a Dividina Comme
dia az övét megelőző tolmácsolásaiból is átvett
sorokat, fordulatokat. Mindez nem jelenti azt,
hogya Magyar Szemle jeles szerkesztője, Kapo
sy József DanteMagyarországon című könyvében
méltatott tolmácsait ne szemlélte volna jogos
kritikával. Szász Károly fordítása nehézkes, oly
kor kimódolt volt, érzett rajta a nyelvvel való
küzdelem. Zigány Árpád vállalkozását, "sima
de zarnattalan" nyelvét Babits méltányló mon
datokkal idézte, Rába szerint "könnyedsége
már a súlytalansággal határos".

A Pokol fordítása 1912 novemberében jelent
meg. rr ••• e hó 20-án rendelkezésére fognak
állani... kész példányai. Kérjük, méltóztassék
tehát bennünket csütörtökön délután nb. láto
gatásával megtisztelni a dedikációs példányok
elkészítése végett" - olvassuk a költőnek írott
levélben. Az egyik dedikált példánya nagy te
kintélyű és -hatalmú Rákosi Jenőnek jutott, akit
nem lehet a nyugatosok barátjának nevezni. Rá
kosi szerint "számos sora döczög, a folyamatos
ság kárára". Babits fordításának egynémely
döccenőit valóban szóvá tették hozzáértő kriti
kusai, ám az előzmények után hatalmas teljesít
mény volt, amellyel a költő épp azt bizonyítot
ta, hogya magyar nyelv mennyire hajlékony, s
hogy az igazi tolmácsoló nem találja szembe
magát "győzhetetlennehézségekkel", mint Ka
zinczy, amikor belekezdett Homérosz magyarí
tásába. Természetesen a kor ízlése nyomot ha
gyott a fordításon, alapos méltatása végén Rába
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György így összegzi a hatalmas vállalkozás ta
nulságait: "Babits Dante-fordításának legfóbb
értéke a három rész plasztikus, festői és zenei
tónusának megközelítése. A Paradicsom számos
sora rendkívül zenei, a képszerű szemlélet el
mélyülése, nem utolsósorban a részletek deko
ratív pompája a Purgatórium festőiségét erősíti,

de a Pokol plaszticitását dekadens nyelvi túlzá
sai miatt mégsem tudjuk fenntartás nélkül mél
tányolni." E fenntartások részben abból adód
nak, hogy Babits annyira rokonnak érezte Dan
te és Ady költői világát, hogy az olasz költő tol
mácsolása közben "adys megoldásokat" alkal
mazott. (Erről ugyancsak Rába ír figyelemre
méltó sorokat.)

Az Isteni színjáte1c néhány részlete, írójának
élete és működése a gimnáziumi tananyagnak
is része. Már csak azért is érdemes volt ilyen
szép kivitelben megjelentetni. Babits tanulmá
nya mellett Sárközy Péter kiváló kísérő írása és
Tarbay Ede utószava (hogy a rá jellemző ala
possággal végzett szöveggondozói tevékenysé
géről ne is szóljunk) nagyban növeli a könyv ér
tékét. Nyilvánvaló, hogy ezek elsősorbanaz iro
dalomtanárok és a nagykorú olvasók igényeit
elégítik ki, a mai fiataloktól Dante és kísérője,

Vergilius is elég távol áll. Am az Isteni színjá
tékhoz úgy is fel lehet nőni, hogy részleteit
kezdjük olvasni. Megkapó szépségei azokat is
elbűvölhetik, akik még nem jutottak az emberi
élet útjának feléhez. (Szent István Társulat, Bu
dapest, 2002)

RÓNAY LÁSZLÓ

FECSKE CSABA: JELÖLNI TŰNTÖMET

Mindenkiben ott munkál a vágy, hogy valami
féle "nyomot" hagyjon maga után, hogy ne tűn

jön el teljesen jeltelenül e világból. Egy költő

esetében pedig mondhatni elvárás, hogya hal
hatatlanságot célozza meg. Fecske Csaba három
évtizede van jelen irodalmi közéletünkben 
gyermekverseibó1 mára iskolai tananyag lett,
azaz élő klasszikussá vált -, joggal mondhatjuk
tehát, hogy verseinek gyűjteményes kiadásában
mulandóság és maradandóság ötvöződikeggyé.

A szerző túl az ötvenen és egy súlyos beteg
ség megpróbáltatásain, mintegy összegző szán
dékkal gyúrta egybe életművének legjavát, ki
egészítve néhány újabb, kötetben még nem pub
likált írással. Lehet vitatkozni a válogatás elvein:
szükséges volt-e például a gyermekekhez szóló
írásokat fölvenni a kötetbe. Tudom, a szerző is
sokat töprengett ezen. Magam úgy vélem: a kö
tet így egész, így adja teljes metszetét az életrnű

nek, s egyébként sem hiszek az irodalmi művek


