
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



korosztályonkénti tagolásában, sokkal inkább
helytállónak érzem a "jó vers/rossz vers" kate
góriákat. Fecske itt közölt írásai pedig tagadha
tatlanul jó versek. Előnyére vált a könyvnek az
is, hogy nem a korábbi kötetekben megszokott
rendben követik egymást az alkotások, másrészt
nemcsak új ciklusokba rendezte, de néhol átírta,
tovább csiszolta költeményeit. Új kontextusban,
új összefüggésben új tartalmat nyertek a versek.

Most - sok év távlatából újraolvasva Fecske
írásait. - tűnik föl igazán, hogy a mulandó
mennyire jelen volt már korai műveiben is: "ap
rópénzként gurulnak el a napok / utánuk kapok
annyi élnivaló / lenne de kezemből minden ki
folyik / a veszteséget számolni vagyok itt"
iSzeptember) - vallja letargikus keserűséggel. A
múlt emlékeivel való birkózás folyamatos szem
benézésre, elszámolásra kötelez. Ez a tépelődés

adja egyik pillérét a fecskei életműnek. "Nagy
tömegsír az emlékezet" - állapítja meg rezig
náltan a nagy költőelődhőz,Arany Jánoshoz for
dulva. Mégis a múltba fordulás az, ami ráébresz
ti a teljesség hiányára, az elmulasztott lehetősé

gek által támasztott fájó űrre. Hogy ami történt,
csupán "megesett" vele, s ő maga sokáig csak
hagyta, történjen minden az elrendeltek szerint.
"Vagyok kis rés törékeny üvegen / a világ sérü
lékenyebb velem" - állapítja meg csalódottan
Endymioncímű versében. Am épp ez az önmagá
val szembeni kínzó elégedetlenség jelzi, hogy
nem akar többé kívül rekedt maradni. Mert már
érti, hogy "a gyermekkor még mindig miért kí
sérti", már tudja: "legjobb ha ami kincse volt azt
kiássa / - hiszen csak az marad meg amit más
nak ad - / mielőtt a recsegő tető rászakad".
Néhány versében (a Lépések-ciklus darabjai
ban) a legmélyebb gyökerekig nyúl vissza, a
megfoghatatlanig, a múltból sejtelmesen átizzó
ernlékparazsakig, melyek öntudatlanul is befo
lyásolják életünket, sorsunkat.

Az életmű másik jelentős pillérét a szerelem
ről szóló versek adják. E kapcsolatnak szinte
minden árnyalata jelen van a kötetben: a gyer
meki áhítattól a legbujább érzékiségig. Ott izzik
ezekben az írásokban a férfi-nő kapcsolat min
den drámája: az önző szerelem határtalan szen
vedélyétól ("életfogytig magamra ítéllek") a
"zöld szemű szörny" ármánykodásán (csalás és
megcsalatás drámáján) át azon brutalitásig, ahol
már elvész mindenféle kontroll ("kezem ereje
volt az, egyetlen / érv"), s a szerelem rombolóvá
válik. Am szemérmes Anyeginként a költő ötven
körül is szerelemre vágyik, s reménykedően te
kint a jövóbe: "ősz van ugyan de még nincs
veszve / minden". S a legszentebb emberi érzé
sek diktálják az alábbi sorokat is: "a szerelem
örök csak másik testbe költözik... / / a legtöbb
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ami lehet az egy / / egy / egyetlen nő több mint
a / világ összes nője / ha ő nincs senki sincs".
Egymás ellentételezéseként jelenik meg ezekben
a versekben a szerelem és a magány, a makacs
életigenlés és a kikerülhetetlen vég, a remény és
a kilátástalanság.

A harmadik pillért a költő személyes sorsá
nak tragikus fordulatait rögzítő írások jelentik.
Kharón utasaként "a semmi hívásának" tett ele
get. Súlyos betegségét C,élve fölravataloztak
ágyamon") s az abból fakadó megpróbáltatáso
kat egy - az Istennel folytatott - játszma
sportszerűtlen epizódjaként éli meg: "Ez övön
aluli ütés volt / részedről Uram". Jól tudja
azonban, hogy e játszmában nyerési esélye egy
pillanatig sem volt, bár (s már ez önmagában is
elégtételt jelent) "egy-egy ragyogó / lépés örö
me megadatott". Kiszolgáltatottsága, a küzde
lern, amit az életéért folytatott, följogosítja arra,
hogy gúnyos fintorral nevesse ki a halált - hisz
legyőzte. Innen nézve érthető az a groteszkbe
hajló, már-már ironikus hang, amellyel a kór
házban töltött karácsony estére emlékezik:
"mennyből az angyal/lejött hozzátok no hi
szen könnyű nekik / de mi elhagytuk valahol a
szárnyainkat" . Az elmúlás-versek alaptónusát
egyébként is gyakran színezi valamiféle ironi
kus-groteszk felhang, mintegy könnyedséget
kölcsönözve az elviselhetetlennek: "Mennyivel
könnyebb / elviselni a mások / szenvedéseit."
Ugyanez a csiklandós humor jelenik meg (hallat
lan emberismerettel és életbölcsességgel párosul
va) a kortárs költőknekdedikált sírversekben is.

A halál közelsége két szempontból is fordu
lópontot jelent Fecske költészetében: egyrészt
egyre erőteljesebbenfordul Isten felé, megszapo
rodnak a biblikus témák, másrészt megfigyelhe
tő egy nyilvános számvetésre való törekvés is.
" ...létem tanulság nélküli mese / nem voltam
más csak Isten szennyese" - vonja meg malició
zus gúnnyal saját életének mérlegét. S bár fájda
lommal tölti el a tudat, hogy halálával nem áll
meg az élet, még sincs szó beletörődésről, mi
több: a betegségét legyőző költő hihetetlen élni
és tenni akarása csendül ki a kötet záró verséből:

"az út végén egy angyal áll / hogy kövessem
csak arra vár / / volna még itt annyi minden /
hát hogy mehetnék el innen".

Szívszorító könyv Fecske Csabáé. Erénye,
hogy mai, elidegenedésre hajlamos korunkban
üdítően élet- és emberközeli világot tár az olva
só elé. Olyat, amelyben valóban "a mindenség
vacog". Olyat, amelyben a sorok mögött ott az
ember, hogy sorsával könyvvé fércelje a fehér
lapokat. (FelsőmagyarországKiadó - Szépírás Ki
adó, Miskolc - Szolnok, 2002)

OLÁH ANDRÁS


