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..CSILLAG UTÁN"
Babits Mihály születésének 100. évfordulójára

1. Egy világnézeti vallomás háttere

"Az első könyvem első oldalára a »soha-meg-nern-elégedés« himnuszát írtam be ... Nincs
jogom hát panaszkodni, ha ma is elégedetlenül futok még; sokat szereztem, sokat el is dob
tam; egy vállrándítással; gesztusaim idegesek voltak és türelmetlenek; soha le nem ültem
egy pillanatra sem; gazdagságomban szegénynek éreztem magamat és fáradtságomban
nyughatatlannak; nemcsak könyvembe, homlokomra is fel van írva a »soha-meg-nem-elé
gedés«, Futottam hősen, szüntelen, lélekzetlen; olykor szinte elbukni látszottam; hasonlítot
tam ahhoz a fához, melynek koronáját földig csapja a szél ... Mi tart fönn? Mi a gyökér,
mely nem szakad el? mely elpusztíthatatlan táplál valami kimeríthetetlen erővel? »A hit az
élet ereje: az ember, ha egyszer él, akkor valamiben hisz ... Ha nem hinné, hogy valamiért
élnie kell, akkor nem élne ...« Ezek a szavak, Tolsztoj szavai, járnak az eszemben, s vizsgá
lom, mit hiszek? Ú, örökkék ég minden felhők mögött; kiirthatatlan optimizmus!"

Babits Mihály élete delelőjén, a húszas évek elején írta ezt a Sriget és tenger (1921-1924)
ismert hitvallása nyitányaként. Már túl van a világháború rettenetén, mély megrendülésén,
amikor világnézeti tájékozódásában az "örök igazságok", az erkölcsi értékek csillagzata felé
fordu!' Túl Nietzsche, Schopenhauer és Bergson antiintellektualizmusán, Kantnál keresett
támpontokat a morálhoz; de A tiszta ész kritikája szerzöjét is elhagyva, Ágostonnál találta
meg azt a történelemteológiát, amely a magasabb Értelem és a rosszat is jóra fordító Gond
viselés hitében oldotta fel a vak Végzet miatti gyötrödéset.

Filozófiáját 1923-ban összefoglalta "Filozófia és irodalom" címu tanulmányában, amely az
Aurórában jelent meg (újra leközölte a Vigilia 1975. szeptemberi száma). Ebben lényegében
megismétli mindazt, amit 1918-ban a "veszedelmes világnézet'í-röl írt. Az ellenséges világ
nézet az antiintellektualizmus vagyantiracionalizmus. A világháború nemcsak a .Jeg
monstruózusabb" véletlenség volt a történelemben, hanem oly rossz, amelyért az emberek
is felelősek. Felelősek azok, akik egyszerűen kijelentik: "a világot nem az ész kormányozza",
akik fatalisztikus cinizmussal valami »rninden mindegy« filozófiát vallanak; akik függet
lenítik a cselekvést az észtölés az ésszerű moráltó!.

Korunk világnézete ellenhatás volt a XVIII. század és az utána következő idők racionaliz
musára, állapítja meg Babits, aki a racionalizmus, de nem a ráció ellen érve!. Kant kezdte az
értelem aláásását, amikor "szigorúan kiszabta az ész korlátait". Babits tehát Kantot is bí
rálja, bár rokonszenvezett az örök békéről írt "idealista" nézeteive!. A világháború vége felé 
lefordította Az örök béke című művét; ehhez írt bevezetését 1918-ban a Nyugatban is kö
zölte. Kifejtette, hogy Kantnál főleg egy szempont ragadta meg: az erkölcs érvényességének
gondolata a politikában. Ugyanakkor rámutatott arra, hogy anémet filozófus a tiszta ész
kritikájával megingatta a talajt a gyakorlati ész posztulátumai alatt. Hiszeá, ha nem lehet
megismerni az Abszolútumot, ha a metafizika lehetetlen, nem lehet fejlődésről, haladásról,
a történelem irányáról sem beszélni, nem lehet racionálisan megalapozni a morálist. (Eze
ket a gondolatait korábban már Hadjárat a semmibe című filozófiai költeményében is han
goztatta. Ebben egyébként Bergson és Nietzsche, sőt - mint majd látjuk - Pascal gondolatai
is fellelhetők.)

Egy évszázad óta kibontakozott a "veszedelmes világnézet".' "A logikumok tekintélye
csökkent, a tényeké viszont emelkedett. S a tények filozófiája fatalisztikus. A világ nem ész
szerű valami: tényeibe bele kell nyugodnunk, bárminők legyenek. Ez a kor közös filozófiája:
a legnagyobb ellenfelek, Schopenhauer és Hegel, e pontban ismét találkoznak. ( : .. ) A tör
ténetet nem szabad észszerűség szerint kritizálnunk. A történet erők küzdelme, a vak
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eröké. Az események logikájának semmi köze azész logikájához. E fölfogásból diadalmasan
kellett kibontakoznia a tényjognak, az erősebb jogának. Megszületett az önzés és az erő, a
Wille zur Macht filozófiája, a Stirner-Nietzsche filozófia." Az antiintelektualizmust csak
fokozta Bergson filozófiája. Itt az életlendület a lényeges. "Az egész élet nem egyéb, mint a
folyton gyülemlő, megállíthatatlan és megölhetetlen múlt. Mi magunk ez va
gyunk." Babits később utal Barriesre, aki az érzelmi bergsonizmust a végletekig vitte és az
én-kultuszt hirdette: az élmény, az ösztönös, értelmileg meg nem érthető és ki nem fejez
hető élmény magasztalása ez. Fatalizmus, amely mégis imádja a Cselekedetet.

Mindebböl úgy tűnhet, hogy Babits hátat fordított Bergsonnak is, aki pedig a felszaba
dulást jelentette neki a század elején a pozitivizmussal és a racionalizmussal szemben. Va
lójában egyaránt küzd az egyoldalú racionalizmus és antiintellektualizmus ellen. Később,

1933-ban majd, amikor Bergson "várva várt" könyvét, a Deux sources-ot ismerteti, így kezdi:
"Az elsők közt voltam, akik nevét Magyarországon leírták. Azóta ez .a név kiírthatatlanul
beívódott az európai köztudatba. ( ... ) Az első érzésem, mikor Bergsont fiatal koromban
először olvastam, a fölszabadulás érzése volt. ( ... ) Az empirikus naturalizmust a saját fegy
vereivel verte meg. Ezzel ismét utat nyitott a metafizika felé, mely az emberi szellemnek az
örök és megtagadhatatlan szomjúsága, s melyet Kanttól kezdve már annyian megöltek ...
(Könyvrőlkönyvre, 1973,118-119).

A most elemzett, 1923-as tanulmányban is már világosan fogalmaz Babits. Nem tagad
meg múltjából semmi értéket, Bergsont sem; a szintézisre törekszik, követve a hegeli dia
lektikát: "a legyőzött világnézet értékeit nem semmisíti meg" a győző racionalizmus, vagy
helyesebben: a rációt, a magasabb rendu Értelmet követő szellem. Mert ebben a dialektika
ban. az Aufhebung, a megszüntetve-mcgörzés után következő .szintézis magasabb szinten
történik.

"Mi hozhatja meg ezt a szerenesés fordulatot, mi billenti el ily áldott módon a lélek hang
súlyát? Bizonnyal nem az ész, amely gyenge harcolni a saját okaival, gyenge harcolni a té
nyek és a tények nyomán felbizsergő érzelmek keserű és fojtó tengerével. Érzelemmel csak
érzelem harcolhat és itt egy olyan érzelemre van szükség, amely az észbe vetett bizalmun
kat visszaadja, noha nem belőle származik; amely az ész jogait és moráljátr az ész kor
mányának hatalmát mintegy kűlsö segítséggel megerősíti: amely megnyugtat bennünket,
hogy a világ látszólag oly értelmetlen és észszerűtlen tényszövedékében valahogy mégis
minden jól történik, annyira jól, hogy a mi eszünk is csak azért nem tudja ráadni helyes
lését, mert kicsi látni és gyönge belátni magasabb érveit, amelyek mintegy az Isten érvei;
szóval valahogyan mégis ész szerint való a világ, csakhogy nem a mi gyenge eszünk szerint;
vagy talán nem jól mondom: nem is ész szerint való, mert azt a nagyobb és autentikusabb
törvényhozot nem is lehet észnek nevezni, annyira nem azonos a mi földi eszünkkel; de
mégis kell, ennek az érzésnek meg kell jönnie, mert enélkül alig volna képzelhető az élet
ebben a világban, s éppen a legnemesebb lélek élete legkevésbé."

E vívódó-vajúdó gondolatmenet első pillantásra még Kant posztulátumát idézheti: "kell"!
Valójában Babits már korábban Szent Ágoston (meg Dante) történelemszemléletének égi
sze alá került. A nyugtalan szellemű Ágostont (Pascallal együtt) már a század elején tanul
mányozta Baján (ahogy erről Kosztolányinak írt levelei tanúskodnak). A világháború idején
ismét Ágoston felé fordult, a De Civitate Dei (Isten városa) történelemteológiájához.
1917-ben közölte a Nyugatban Ágoston-tanulmányát, amelyben az Intelligencia Szentjét
magasztalta, - szembefodulva az antiintellektualizmussal, amely a vak erőszakban tört fel.
"Itt érezzük meg azt is, hogy mi lehet Ágoston nekünk, a jelennek, az életnek is. Mennyire
szükségünk van az Intelligencia Szentjére, ma mikor minden Intelligenciát és Logikát való
sággallábbal tipor a világ: a Háború korában. Az intelligenciára, mint szenvedélyeröre: ma,
mikor minden szenvedélyerö az Okosság ellen van. A kényszerítő Kegyelemre, a Megvilá
gosodásra: Isten Országára! A fordító mondja a Vallomások bevezetésében, hogy Ágoston
könyve (éppen bensősége folytán) mindig aktuális; csak neveket kellene helyettesíteni:
manicheusok, pelágiánusok ma is vannak. Filozófiai és vallási problémák ma is ugyanazok:
az igaz lélek istenéhsége masem változott. Úton a mindig nagyobb megigazulás felé Ágos
ton könyve a régi és örök »Isteni Igazságra vezérlő Kalauz« .. "
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Ezt a szemléletet tükrözi a most elemzett tanulmánya is. A felsőbbrendű értelem ugyanis,
amit Babits követel, lényegében a hit; - a hit, vagy - az Ágostont követő Pascal szerint - a
szív érveiről van szó: "Le coeur a ses raisons ..." Mert a filozófus-költő tanulmánya vége
felé ezt írja: "Ez az érzés, ez a hit, ez a bizalom mindenesetre vallásos érzés és vallásos hit,
éppen mert az Ismeretlenre támaszkodik és abból kapja erejét is, a titkos Forrásból, amely
ből az egész világnak minden ereje fakad. Mondorn, vallásos bizalom és tulajdonképpen va
iami gondviselésben való hit" ," Majd Babits a gondviselés-hitre reflektál: természettu
dományi példát hozva, annak analógiájára írja a vallás-erkölcsi világról: "Minden igazán
vallásos lélek úgy érzi, mintha az Isten az egész világot egyenesen ökörüle forgatná, az. ő
erkölcsi lényének kiteljesedését célozva intézné - valami misztikus érzés ez, amit a szentek
is éreztek ..."

Itt tehát már Ágoston és Pascal világában mozgunk: a természetfeletti hit, bizalom és sze
retet rendjében. Sőt a tanulmány befejező szakasza Szent Pál Rómaiaknak írt levele híres
szakaszát juttatja eszünkbe (Róm 8, 28-39): A világot szerető Isten a hivőknek, a~ őt szere
tőknek mindent a javára fordít, mindent - kivétel nélkül: Omnia cooperantur in bonum. , .
A Pált értelmező Ágoston szerint: etiam peccata, még a legfőbb rosszat, a bűnt is, ha az em-
ber megtér. Íme Babits következtetése: I

"Bűn, büntetés, igazságtalanság, szenvedés, nyomor, háború, halál, mind neO} rendítheti
meg ezt a hitet, amely túl van az észen, s amely az egyént kibékítve az egésszel, kibékíti
mintegy belülről a világot önmagával, a lelket megerősíti a sors ellen, s e földi élet minden
lehetséges szörnye, zavara, rettenetessége, rendetlensége, zajgása, omlása.vsodra, örvénye,
förgetege fölé a nagy Rend gyönyörű, harmonikus szivárványát feszíti a lelkekben: mennyei
szivárvány, amely békét ígér. Engedtessék meg most a szegény költőnek, aki a Sorssal és e
rettenetes végű század eszméivel szemben való gondolatainak legmélyére ért ezzel s mint
egy jámbor Noé, veti szemeit e belső Szivárványra, hogy egy verssel fejezze be ezt az elmél
kedést; mert hiába, nem tudós ő s legmélyebb gondolatait csak versben tudja elmondani.
Mivel pedig minden vers önmagunkhoz szól, így szólítja meg önmagát:

Tudod hogy érted történnek mindenek - mit busulsz?
A csillagok örök forgása néked forog
és hozzád szál, rád tartozik, érted van minden dolog:
a te bűnös lelkedért.

Ó hidd el nékem, benned a Cél és nálad a Kulcs.
Madárka tolla se hull ki - ég se zeng, - föld se remeg,
hogy az Isten rád ne gondolna. Az Istent sem értheti meg,
aki téged meg nem ért.

Babits tanulmánya végén leközölte az egész költeményt, amely egyik legszebb vallomása
hitéről: Zsoltár férfihangra (Consolatio mystica). A vallomás filozófiai megalapozása a meg
előző tanulmány, amelyet az elöbb ismertettem (vö. Vigilia 1975. szeptember, 586-592).
Babits szerényen szabadkozik, hogy nem tudós filozófus, csak költő; valójában igazat adha- .
tunk barátjának, Szilasi Vilmosnak, hogy "a legfilozófusabb költő a világirodalomban".
Mégis, legszemélyesebben költeményeiben vallott magáról.

2. "Csillag után"

Babits Mihály életútja során örök csillagokhoz igazodott. Ha költeményeit ebből a szem
pontból olvassuk végig, meglepő koherencia tárul elénk; bár ez az élet a szorongás és a re
ménység között feszül. A semmi, vagy az Isten? Ez volt ifjúkori dilemmája. A választást ál
landóan elodázza, de világnézete egyre mélyül: a választandók végül is mind relativizálód
nak a végső Pari távlatában.
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Másutt alaposabban kimutatta, hogy Ágostonon túl lényegbevágóan befolyásolta Babits
Mihály világnézetét. hivő magatartását a XVII. századi hivő lángelme, Blaise Pascal, éspe
dig közvetlenül is, de Baudelaire-en keresztül közvetve is. (Lásd Jelek az éjszakában c. új
köteternet.) Itt most csak jelzésszerűenkövetem életútját. '

Ismeretes, hogy Babits ifjúkori bálványa Baudelaire volt, akihez később is rendületlen
hűséggel ragaszkodott. Ha Az európai irodalom történeté-ben kikeressűk a Baudelaire
hivatkozásokat, megállapíthatjuk, hogy - Gyergyai Albert szavaival - valóban a francia köl
tő volt számára a "sarkkő", "az elérhetetlen rninta, amelyen minden költő lemérhetó",
Baudelaire nemcsak a franciák közül volt számára az első, hanem egyáltalán a "költők köl-

. tője"; még Poe, Tennyson és Swinburne is utána következett (vö. Rába György: A szép hút
lenek, 28-31). Babits már fiatalon sokat fordított Baudelaire-WI; az "első modern" temati
kája, világszemlélete világos nyomokat hagyott saját költészetében is. Baudelaire pedig 
mint oly sok más francia író-költő - számos ponton Pascal örököse. (Ezt említett kötetem
ben megmutattam. Vö. még Louis Aguettant: Baudelaire, 1978 és Pierre Emmanuel: Baude
laire, la [emme et Dieu, 1982.) S ha már a "kapcsolódásoknál" tartunk, megemlítem: Babits
Baudelaire-t voltaképpen Schopenhauer világszemléletén át értelmezi; Schopenhauer vi
szont szintén függ a XVII. századi francia moralistától, Pascaltól; Babits ifjúkori mestere,
Nietzsche pedig Pascalt és Schopenhauert fő ihletóinek tartotta (vö. G. Léveillé-Mourin: Le
langage chrétien, antichrétien de la Trascendance: Pascal-Nietzsche, 1978). Ha tehát Babits
Baudelaire-t Schopenhaueren keresztül értelmezi, és ugyanakkor Schopenhauert és Nietz
schét legfőbb "nevelőinek" tartja, akkor e "kapcsolódások" révén is a pascali "örökség" bi
rodalmában mozog. Most azonban csak néhány Baudelaire által közvetített pascali remi
niszcenciára hívom fel a figyelmet.

Érdekes, hogy Pascalt jellemezve Babits szinte önkéntelenül Baudelaire híres Pascal
versét, a Le Gouffre-t idézi, amelyet fiatalon Az örvény címmel fordított magyarra. Az euró
pai irodalom történeté-ben, miután leírta a hivő Pascal vívódását, szembeállítja őt az opti
mista Bossuet-vel: .Pascalt azonban gyötrő kételyek emésztették. Úgy érezte, hogy »egy
mélység szélén áll, amely együtt jár vele«, Senki jobban ki nem fejezte a gondolat megdöb
benését a hit és a hitetlenség szőrnyű válaszútján, mint ő azokban a jegyzetekben, melyeket
halála után Pensées címen gyűjtöttek össze. Igazat tanít-e a keresztény vallás? Micsoda
észérv vagy tudomány győzhet meg erről? Minden emberi dolog bizonytalan, a hitek délkö
rök szerint váltakoznak, az erkölcs a klíma függvénye. Mily kicsi pont az ember, a csillagos
mindenség csöndjében! Csupán a matematika bizonyos, egyebekben az igazságot csak ha
Iálunk után tudhatjuk meg." (196)

Jegyezzük meg itt: Pascal tervezett apológiájaban. amikor az ember helyzetét leírja a vég
telenre nőtt világegyetemben (p!. a 72. töredékben), és amikor a híres 206. töredékben így
foglalja össze szorongását: "A végtelen csillagterek örök csöndje rémülettel tölt el" - a ké
telkedöt vagy a hitetlent akarja rávezetni arra, hogy gondolkozzék el nyomoráról és nagy
ságáról ("gondolkodó nádszál"!). Ő, Pascal, hivő ember, de beleéli magát annak helyzetébe,
aki nem méri fel helyzetét a végtelen kicsi és a végtelen nagy "mélységei" között .Jebegve",
nem törődik örök rendeltetéséve!. '

Baudelaire említett verse Babits fordításában a pascali szédületet fejezi ki. Az "örvény",
mélység, szakadék élménye központi nemcsak Baudelaire-nél, hanem Babitsnál is. Íme
Baudelaire szonettje Babits fordításában:

Pascal mélységben élt, mely együtt járt vele.
- ot. jaj, minden gödör! - a vágy, a szo, a Törvény
S a Tett is! S hajamon, mely feláll, égre törvén
úgy érzem, átszalad a félelem szele.

Fenn és lenn, mindenütt szakadék, az örvény,
kietlen némaság megejtő vad tere;
éjjeleim vásznát az Úr himzé tele:
bámúlok bölcs keze sok lázas, tarka szornyén.

924



Az álom úgy ijeszt, mint egy nagy szornyü Lyuk,
hol lelkünk mélybe hull s ki tudja, hova jut?
Végtelen les felém minden ablaknyíláson.

És szellemem, melyet vak szédülés kisért,
kíntalanságodat irigyli, semmiség!
- Oh csak a Számok és Lények honát ne lássam!

Babits korai Baudelaire-fordításai, miként ez is, szecessziósak. De most csak a lényegre fi
gyeljünk. Az ember megrémül a végtelen csillagterek némaságát szemlélve: örvény fenn és
lenn, - mindenünnen a semmi szédülete kísért. Pascal az alázatra akarja rávezetni a kö
zömböst, a hitetlent vagy kételkedet, amikor nyomorult helyzetét leírja. Baudelaire nem jut
el a víziótól Isten mindenhatóságának szemléléséhez, rnint Pascal a 72. töredékben. Meg
reked a szorongó rémületnél. A francia költő A vakok címu szonettje ugyanezt a döbbenetet
fejezi ki. Ezt is lefordította Babits. Főleg az első háromsoros utal (a franciában még hatá
rozottabban) Pascal élményére:

Így járják éjüket, a nagy sötét godort.
amely az örök Csönd testvére. Zúg, süvölt
a Város, zeng, kacag; s vakon e vad zenében . . .

Érdekes, hogy Babits a no ir illimité-t "nagy sötét gödör"-rel fordítja. Nyilván Baudelaire Az
örvény címü szonettjének reminiszcenciája kísértette. Baudelaire a vakokat szemlélve sors
látomássá szélesíti a látványt. Az embert beborító végtelen misztériumról van szó, a végte
len sötétségról. amely a csillagterek örök csendjének testvére. Az égre tekintő vakok, akik
nek szeméből eltünt az isteni szikra, a csillagterek végtelen sötétségébe-csendjébe meresz
tik világtalan tekintetüket.

Babits maga is kifejezte a pascali élményt Vakok a hídon címü versében. Minden bi
zonnyal Baudelaire verse is ihletője volt. Bár a magyar költő inkább tragikomikusnak mu
tatja be a vakokat: .Jetörpülve". tapogatnak át a hídon, lefelé néznek, nem az égre, lenn
"zubog zúg a hab", ott örvénylik a Csönd, a semmi szimbóluma. "Üres szemgolyójuk / sza
naszét tekint I faruk meg feltolva I a zord égnek int". Ez a kép visszatér a csattanóban is.
Babits tehát Baudelaire-rel ellentétben a "zord ég " (Sors) csendjét lenn látja, az örvénylő

vízben, nem a végtelen csillagterekben. De alapvetöen a baudelaire-i áttételekkel értelme
zett pascali élményt fejezi ki. Ugyanígy a Hadjárat a semmibe című nagy filozófiai költe
ményben is - Bergson, Nietzsche, Kant hatásán túl - felfedezhetünk pascali reminiszcen
ciakat. A nihilizmusra hajló fiatal Ba its fent is, lent is a semmit sejti. Fent: ("Drága / csillag
az űrben: semmiség virágai}, és lent: l)arthoz sodor majd sorsunk súrü sodra, / a sima semmi
sziklapartia vár . . .

De egészen határozottan kivehető a Baudelaire által közvetített pascali gondolat vagy lá
tomás a következő szakaszban (miután a földet is a "semmiség virágának" nevezte, amely
nek gyümölcsén megérzed "a semminek ízét", így folytatja):

Tudósunk künn az ég alatt bolyongva
érezze ott magát, a Semmi partján,
nezzen a földre, mint egy égi pontra,
úgy gyönyörködjön e nagy Semmi-tatján
s a tömegen, mely a földön zsibongva
az égben száll, tudatlan - körbehajtván
e gömb, melyet száz erők sodra rnozgat.
Röpül a föld - s ők azt hiszik, nyugosznak.

Nemcsak a "semminek íze" kifejezés utal Baudelaire Le goút du néant versére. amelyet
Babits A semmi vágya címmel fordított magyarra, hanem ez az egész szakasz is Baudelaire
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szonettjének kozmikus vízióját idézi, amely viszont Pascal 72. töredékének bevezető láto
mását közvetíti. Főleg Baudelaire-nek ezt a versszakát vessük össze az előbb idézett Ba
bits-szakasszal:

S az Idő robog át percről-percre rajtam
mint dermedt test fölé ha szörnyű hó zuhan.
Magasból nézem én e Gömböt, hogy rohan,
helyet se kérve rajt, hová fejem lehajtsa/n.

A Hadjárat a semmiben címu költeményben még másutt is felbukkannak pascali gon
dolatok:

Ott fönn is már, ott fönn a közel ürben
gyúlnak a semmi apró sebei
a csillagok s keringenek kényszerülten ...

Nem furcsa, hogy ha lelkem kibocsátom
elérem mindezi én - a kicsiny átom?

S tudósunk érzé összecsapni lelkén
ezúnt sodornak oriilo hatalmát
s forogni a nagy úrnek néma telkén
csillagos szárnnyal Isten lassu malmát ...

A csillagos néma űr, az örvény képe gyakran visszatér később is Babits verseiben. A Nyug
talanság völgye című ciklusban azonban némileg feloldódik szorongása. Az első szóban az
egyszerűség utáni vágyat fejezi ki; azt szeretné, ha a kavargó-zsibongó Sok az Egybe olvad
na, mint "tücskök zaja őszi este" egy a Csönddel. és ha "lankatag énekét" olyan egyszerű

ségre hangolhatná, mint "csillag ha megy titkos zenével az égi pályán". A Hadjárat a sem
mibe az űrben kigyúló csillagokat a "semmi apró sebei'l-nek látta; a Bilincs ez a bánat
viszont már derűt sugároz: Nézd, lelkem, a menny hogyan ragyog: / A csillagok / aranyos
morzsája hinti . . .
Később, a Jóság dalá-ban már nem a sötétben botorkáló vakok képe kísért, mert Fény

gyúlt az éjszakában: a Szerelem-Szeretet fénye ragyog a látóvá lett költő lelke előtt. A Szere
lem a "testi Szépség" fáklyájával vezeti "a lelki nagy Szeretet felé".

S mi lenne velünk e sötétben, hol lábunk mindig fájva botol,
ha Te nem bíztatnál [áklváddal, hogy Fény is van valahol?

A lélek nincs már bezárva saját börtönébe, melyet az önzés teremt; van nyílás:

Ó, szabadság Rése, első Ablak, melyen az önzés elhagyja magát
mint egy rabságott Első Szál, melya vak falon vájva fogózik át
lélek és lélek közt . . .

(A Jóság dala)

A költő most már a szomorú téli sötétből is kilát a csillagokig; van reménysugár a végtelen
sötétben, a néma csillagterekben:

Ó, szomorú téli sötét, te szennyes fekete bársony!
Örülök annak a kis résnek a fuggönyömön,
mert rajta a végtelen Terek mélyébe látni,
csillagokig!

(Csillagokig!)
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Dea nehéz lélegzés tünetei már 1934 végén jelentkeznek. Gomolygó felhők takarják el az
örökkék eget; nehéz lesz látni a csillagokat. Önéletrajz címü versében megsejti sorsát:

S néha a gondok rám csengetnek. Éjjel
fölébredek. Szobám olyan sötét, mint
jövőm ...

Bús csillagom!
eregy pályádon, s majd ha tűn a füst,
csillanj fel újra a koromba-süppedt
holnap előtt . . .

Eltunödve a saját és a világ sorsán, ismét hatalmába keríti a hiábavalóság és a végzet hatal
ma miatti rettenet. Hiába múlt el a háború: új életek születnek, "hogy majd legyen mit újra
ölni"; a föld reng: .rnost rázza terhét Tokóban": "a bamba istenek" lázzal és igazságtalan
sággal vernek: a föld még nincs legyőzve, és a társadalomban igazságtalanságtól a testvérek
"éhen gebednek":

dalok bújnak a levegőben

s a mcssze égben csillagok:
hány csillag, amit sohse láttunk!
Szemeitek csillagot kérnek,
s legjobb volna, mint rossz adósnak,
elbújni már a Végzet-asszony
fekete szoknyái mögé . . .

(Utca, délelőtt)

Az istenek halnak, az ember él (1925-1927) ciklus a "hegyi szerctök idilljét" énekelte, de már
itt is elfogja a költöt a szorongás (Baudelaire és Pascal örvényének szédülete), mégha a
nyitott ablakon át a felhőtlen ég "kék meztelenségét" meghitté tette is a derűs szerelem:

ot. kedvesem! fölöttünk csillagok
kerengnek, kikre nem figyelünk.
És hangok hivnak: gyerünk!
Millió testvér várja a rabot.

ot. kedvesem, ez a nagy szabad Ég
üresebb, mint a börtön . . .

(Ketten, messze, az ég alatt ... )

Ahogy száguldanak az évek (Versenyt az esztenddkkell 1928-1933), felmerül a nagy dilemma,
Sándordy Imréé: a semmi, vagy az Isten? Visszatérnek a fiatalkori motívumok, az "örvény"
és a "vakok" képei, bár itt-ott a sötétséget áthasítjavalami Íény (Álmok kusza kert jeiből):

Gonosz ligetben járok én, utamat nem látom előre,

és mégis biztosan tudom, hogy kijutok egyszer belőle.

Nem lesz az márma, sem holnap, sem holnapután s azután sem,
és jól tudom, hogy nem Ies; még halálom különös óráján sem,
s nem az idők végén - az idő sohsem érheti végét:
hanem az idők níögött valahol, hol az lsten tartja székét.

Egymás élete szörnyeivel tele minden bozotunk:
dupla sürüségben járunk mi, s kézenfogva tapogatózunk ...
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A Fáradtság-ban pedig így vall Babits:

... Te diktálod azt a
lihegtető, rosszvégű és kegyetlen
regényt is, melynek címe "Élet". Áldott
vagy siratott sugalmad söpri el
vagy hozza helyre mit a siket Ész
homlokunk padlásszobáiában ülve
értetlenül kitervelt. Belzebub
és Rájaell ki Tóbiás gyanánt
fogsz kézen, hogya Mélység szája-szélén
vakok legyünk; vagy bokros őrület

paripáján röpítesz ismeretlen
élet-tájakra. Engem is milyen
tájakra vittél. .. '

A "vetkőzés" témája mellett visszatér a Semmi kísértése (A vetkőző lelkek): Szomiasan
remegnek gondolataink, mint ezerujju fák, / ezer remegő ujj - s nyilt tenger a Semmi - vak part
a Világ ...

Valóban kozrnikus a borzongás - pascali! ~A nap nem emlékszik a csillagokra címü költe
ményben. Hátha a "fénylő semmiség" van a csillagok mögött? A semmi, vagy az Isten? A
költő megsejtve a véget, azt kutatja, milyen is lehet a halál? Senki nem élheti meg életében
azt a pillanatot, amely átmenet: beolvadás a semmibe, avagy találkozás a rejtett Istennel?

Óh életemnek csillagai ti,
kemény morzsák vagytok, és nem tudom,
eltudtok-é majd olvadni a Nappal
meleg szájban? vagy ha majd utam
véget is ér már, Isten e keserves
moccanása, tán megtapadva porként
vak szemcséitek még sajogva fájnak
a fénylő semmiség csigahusának?

A csillagok korábban (Hadjárat a semmibe) a néma, üres égre utaItak ("a semmi apró se
bei"); később barátibbak, meghittebbek lettek (a ragyogó mennyet "a csillagok aranyos
morzsája hinti"); most: "életem csillagai ... égi morzsák" "kemény morzsák" - vajon "el tud
tok-é majd olvadni a Nappal/meleg szájában?" A kép az 1920-ban írt prózaverset is felidé
zi, az Isten fogai koz: rettenetét, ahol a Végzetnek kiszolgáltatott emberparány "csöpp meleg
húsfalatként" reszketett "valami óriásnak marcangoló fogai kőzött". A közönyös Szörny 
"borzasztó Shíva"? - fogai hidegek voltak; Babits vak fogakról beszélt (amikor a Végzet,
Fátum képét idézi, mindig visszatér a vak jelzól): most a Nappal meleg szájáról és vak szem
csékröl, "fénylő sernmiségröl" szól a költemény. Úgy tűnik, ez a különbség tükrözi Babits
költői világszemléletének változását. A semmi kísért továbbra is, felrémlik a Végzet hatal
ma, de ugyanakkor a másik lehetőség is: talán a halál nem megsemmisülés, hanem betel
jesedés, "elolvadás a Nappal meleg szájában?" A végső szintézisre még várnunk kell. A nagy
döntés maga a meghalás lesz.

A nyugtalan Babits állandóan túlszárnyal minden nézetet, elodázza a választást. Bár a kö
zelgö vég, amely az Írás szavával tolvajként jön el, állandóan aggasztja. "Versenyt az esz
tendökkel", "a meglódult naptárral" száguld. Költeményeiben az elmúlás képei sorakoznak
fel: "fogy-fogy a jövendő" (Emlékezés gyermeteg telek re); "jön-jön a sötétség (Restség dicséreti).
Közeleg a búzös szájú Cet, amelyet talán már az Isten fogai közt prófétai látomásban meg
sejtett. A költő "gyakorolja a halált", várja ítéletét, mint a sztoikusok (Esős nyár). Búcsúzik a
nyárilaktól:
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"Aranyad tilos kivinni!"
szálna ott a vámos rám.
"Tömjéned meg, ami csak van,
az mind kell, az itteni
hazai hatalmak fényét
méltón dicsőíteni."

Százszor megállítanának 
örülnék, ha átcsuszom:
arany nélkül, tömjén nélkül
érnék hozzád. Jézusom!
Jaj és mire odaérnék,
hova a csillag vezet,
te már függnél a kereszten
és a lábad csupa seb,
s ahelyett hogy bölcsőd köré
szárjak tömjént, aranyat,
megmaradt szegény mirrhámmal
keserüszagu mirrhámmal
kenném véres lábadat.

Én tudom, hogy ez a béna csend;
ez a vak fény gonoszat jelent.
Jön az ősz és életem is ősz:

Oh jaj, mit hoz őszömnekaz ősz?

A lehetőségek összezsugorodnak mint Balzac Szamárháre. Régen "hófehér lap" volt a jö
vendő; a szabadság szédületét Imrusnak a számtalan lehetőség okozta. Most már elérkezik
a végső Pari, a végső "tét" ideje. Babits felfedezi, hogy választani kell, és hogy az Istennek
való odaadás, az elkötelezettség, nem a szabadság 'korlátozása, hanem annak beteljesedése.
Isten szabadnak teremtette, "elbocsátotta" mint a gazda a vadat, de őrködik felette, a baj és
nyugtalanság révén is magához vezeti, kegyelmével tőrbe ejti. Mert igaz, amit Ágoston
mond a Vallomások elején: "Magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a szívűnk, amíg
meg nem nyugszik Tebenned!" A szabadság nyugtalanságáról és a szabadságot tiszteletben
tartó isteni Elrendelésről szöl Az elbocsátott vad címü, ágostoni ihletésű vers. Babits vég
következtetése, hitvallása:

Nem hiszek az Elrendelésben,
mert szabad vagyok: oly szabad,
mint a bolond bogáncs a szélben
vagy vad bozót között a vad.
"Vezessen Hozzád a szabadság!"
így kérem olykor aki vár,
mert nem annak kell az imádság,
ki Istent megtalálta már.

De Agostonnal és Pascallal ezt fűzhetjük hozzá: "Nem keresnél, ha már meg nem találtál
volna." Babits talált, de tovább keres, mert Isten nem hagyja nyugton a keresőt: örök Titok
marad ebben az életben. Az utolsó nagy Babits-versek (Balázsolás, Eucharistia, Karácsonyi
ének) és főleg a Jónás könyve "betétjei" már a megtalált Istenhez - a kevélyeknek rejtőz

ködő, de az alázatosaknak magát felfedő Istenhez (Pascal) -, meg Krisztushoz szóló imádsá
gok. A "rest szolga", az Isten elől menekülő, ilIetve vele gógösen dacoló próféta a Halban,
"a kínok eleven süket és forró sötétjében" látja meg paradox módon - a hit szemével - a
rejtőzködő Istent: "Éber figyelmem erős lett a hitben:) akárhogy elrejtözöl, látlak, Isten!" A
kegyelem érintésére látó lett: "s a feketeség meghasadt előttem". Babits egész életútját
összefoglalja a Csillag után:

Ulök életetunt szobámban,
hideg teát kavarok . . .
Körülöttem fájás-félés
ködhálója kavarog.
Kikelek tikkadt helyemből,
kinyitom az ablakot
s megpillantok odakint egy
igéretes csillagot.
Ó ha most mindent itthagynék,
mennék a csillag után,
mint rég a három királyok
betlehemi éjszakán!
Gépkocsin, vagy teveháton 
olyan mindegy, hogy hogyan!
Aranyat, tömjént és mirrhát
vinnék, vinnék boldogan.
Mennék száz országon át, mig
utamat szelné a vám.
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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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