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Moreau és Babits 
Esszé vagy csak irodalom

Írásom áttanulmányozásának végére egyebek mellett világossá lesz annak lehetősége, 
hogy: 1., Babits Mihályt inspirálta Gustave Moreau művészete, 2., ez a hatás legerősebb 
A Pokol fordítás elkészítésének idején volt, 3., ami részben magyarázza a szakirodalom 
egy részének megállapításait a fordítás jellegzetességeit illetően. Kezdjük távolabbról.

Gustave Moreau keresztanyja duc d’Orléans-nak hitvese.1 A francia szimbolista festő 
építész apja, majd saját művészi sikerei nyomán egész életében azt csinálta, amit szere-
tett és amihez értett. Mathieu hangsúlyozza, hogy már tízévesen megismerkedett Dante 
Színjátékának John Flaxman illusztrálta változatával.2

Nagy volt hát azon szerző hatása, ki „cseppet sem becsülte alá a saját nagyságát”3 
és önbecsülését őrizve kijelentette: „ha nem lesz ilyen út, melyen Firenzébe juthatok, 
soha Firenzébe be nem lépek”4, azaz „Nunquam Florentiam introibo”5. Ugyanaz, ki a 
császárnak megírta, hogy „forduljon Firenze, a legfőbb ellenség ellen”6 és művének 
bugyraiba földi ellenségei mellett kentaurt helyezett és akiről bár nem volt ott, az a hír 
járta, hogy „Látjátok, ez az, aki a pokolba jár, és akkor jő onnan vissza, mikor neki tet-
szik”7 s ő „szinte örült, hogy efféle hiedelmek vanna felőle, és csöndes mosollyal ment 
tovább”8. Nem alaptalan Cecco d’Ascoli korán, kortársként megfogalmazott véleménye 
a fikcióról, amikor „bírálja-gúnyolja a Színjáték ún. kitalálásait”9. Meg lehet szédülni 
Moreau szép lépcsőjén is, ahogyan több Hamvas-olvasó is – kinek megkerülhetetlen 
Karneváljában Dante-hatása többször kimutatható10, sajnos engedett az ezotéria csábí-
tásának, de nem ezen műve miatt. Alighieri asszonyának elégtételt adva végül és nem 
utolsósorban álljon itt Gemma Portinari neve. Móricz Zsigmond látta úgy, hogy „Dante, 
az egy szekta.”11 Szilárd-tanítvány tehát mind Moreau mind Babits, mind valamelyest 
mindannyian, mert „Az írók-költők-művészek az orvosok és gyógyszerészek céhéhez 
tartoztak”12, hiszen Boccaccio szavaival „képes beszédben mondották el azt, amit a 
múltról, a jelenről és az áhított vagy megsejdített messzi jövendőről tudtak”13, kik 
„megbűvölve a dolgok rejtett, égi lényegének megismerésétől”14, remélték, hogy lehet, 
hogy a „költészet tulajdonképpen teológia”15, hiszen „ez a száz ének pedig éppoly gon-
dosan teremt rendet az egyes tárgyak sokféleségében, mint ahogyan a szem különbözteti 
meg a dolgok színét és sokféleségét”16. Ehhez persze kellett, hogy az allegorikus vallá-
si-misztikus, a historizáló földi és a tudós témákat ontsák a – mint írják17 – népnyelvi 
sorok. A francia művészre tett hatás visszfénye pl. „Dante et Virgile” című alkotása18 
vagy Des. 1014 jelzetű rajza19. A dantista értelmezési hagyomány francia ága amúgy is 
inkább allegorikus s kevésbé historizáló.20

Mathieu csupán egyetlen helyen említi futólag, hogy a festő az újbizánci stílusban 
alkotó Francois-Édouard Picot műhelyében is tanult,21 majd a római tanulmányutat el-
nyerő művészeti nagydíjasokkal – csakúgy mint a nevét ekkor még Edgar De Gas-nak 
író pályatárs – saját költségén tartott, ugyanazon modelleket rajzolták, mindeközben 
Bizet által zenei tudása is megbecsülésre talált22, ahogy régen Dantéé is, aki „Fölöttébb 
nagy kedvét lelte a muzsikában és az énekben, mikor még fiatal volt, s korának legjobb 
énekesei és muzsikusai mind barátai voltak”23. Babits pedig „a Purgatóriumot szerette 
legjobban”24, a festőecset alá való canticát.25 Moreau Itáliában nagyszerű tájkép-akvarel-
leket is befejezett. A Louvre-ban pedig szokása volt másolatok készítésével gyakorolni 
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magát, amit tanítványainak – így Matisse-nak – is javallt. Egész életében hosszas előze-
tes tanulmányokat készített alkotásaihoz26, azokat hosszan csiszolta, újra és újra elővette. 
Lehetősége volt arra, hogy La Rochefoucauld 14. szám alatti műhelyében27 egy időben 
több mint 200 vásznát asszonyaira féltékeny [gólya]kalifánál is jobban óvja az illetlen 
tekintetektől.28 A mester az alkotást kergetve a családról lemondani tervezett, kényelmes 
nagy házában remeteéletet élt, folyamatosan dolgozott. Szerelme Alexandrine Dureux, 
a legjobb és kivételes barátnő – „meilleure et unique amie” – lesz.29 Hiszen a nőnek – 
Hamvas Béla szavaival – „ez az első hely jár”.30 Vagy ahogy Oscar Wilde írja: a szerelem 
misztériuma nagyobb a halál misztériumánál.31

Különben is átgondolandó, hogy a már agyontárgyalt s talán megoldott középkor-re-
neszánsz, reneszánsz-középkor problémakör nem túlhangsúlyos-e annak a nem össze-
illőnek a kárára, miszerint hogyan lehet, hogy Dante, aki oly kiábrándult nem csupán a 
politikából, hanem az emberek erkölcsi állapotából is, annyira szélsőségesen trubadúr, 
hogy az már a józan ész és a tisztesség határain túl van, amelynek csak részben oka, 
hogy főképp a Paradicsomban – mint a Megkezdett öröklét32 idézi – Beatrice alakja hol 
a szerelem, hol a teológia allegóriája.

1890-ben Moreu veszti el párját, akinek halálakor, bár nem gyakorlóként, de nem is 
idegenként imát ír.33 A veszteség s annak nagysága semmiképp sem képzelt, de Nicolaos 
Yemenizzel ellentétben, aki évekig gyűjtött ritkaságokban tobzódó gazdag könyvtárába fe-
lesége halála után be nem lépett, azt lezáratta és elárverezte34, a mester végül nem hagyott 
fel az alkotással. 1888-ban hivatalos elismerésként az Institut des Beaux-Arts tagja lehe-
tett.35 Egyik Szent Cecíliája – Saint Cécile (Les anges lui annoncent son prochain martyre) 
– 1897-ben utolsó kikerült képe lehet.36 1898-ban, nagybetegen, még a halála előtti napon 
is rajzain javított.37 Műveit és múzeummá általa átépíttetett házát hazájára hagyta, mivel 
úgy számított mint a régészetet is támogató Apponyi Sándor, hogy kincsei akkor marad-
nak együtt, ha védett közgyűjtemény részei38. A vázlatok, befejezetlen művek magas 
száma miatt az állam mérlegelt, így a múzeum 1903-ban nyílt meg – a megvalósu-
láshoz a gyűjteményt megszervező jó barát Henri Rupp lemondott az örökség rá jutó 
470 000 frankjáról.39

Théophile Gautier Moreau művészetére a különös, természetfölötti, fantasztikus 
jelzőket alkalmazta40, a húsz évvel később írt huysmans-i „A rebours” a dekadens szimbo-
lista generáció ízlése szellemében tárgyalta művészetét41. A regény címének egyik magyar 
fordítása: „A különc” és szakértő is használja ezt a szót Babits Dante-műfordítására42.

Émile Zola a naturalizmus visszahatását látta kortársa művészetében. Visszatérést a kép-
zelethez, de nem a romantikához, hanem szimbolizmushoz (ugyanakkor Mathieu szerint a 
színek tekintetében a romantika örököse Moreau), aki az író megállapítása szerint gyakorta 
rejtélyeket, archaikus formákat fest, nagy fontosságot adva a legkisebb részletnek. Idevág, 
hogy Weöres Sándor szerint míg saját Dante-fordítása freskó, addig Babitsé miniaturista.43 
Zola azt írta: Moreau mások által tárgyalt témákat eltérő módon ad vissza, komplikált álmo-
dozásokat ábrázol – ahogy Babits szerint Dante „anyagának minden gótikus komplikáltsá-
gával”44 ír. Zola szerint az ember megvonja vállát ezen művészet előtt45, az 1876-os Salomé 
kapcsán pedig az eredetiség keresését és a realizmus megvetését említi46.

Edmond Duranty kritikai éllel úgy fogalmazott, hogy délről Algéria, keletről a mito-
lógia, nyugatról a régmúlt, északról a régészet határolja e művészetet47, amely egy késői 
értékelője szerint plein-air-ellenes48.

A szürrealista André Breton és Georges Bataille 1961-ben közreműködtek a feledésbe 
merülő életmű köztudatba való visszaemelésében, amikor André Malraux kérésére Jean 
Cassou Moreau-kiállítást rendezett.49
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Művészete – vö. az 1906-ban is kiállított Sainte Cécile et les anges de la musique50 
– felidézi Dante sorait a Színjáték félbemaradt latin nyelvű fogalmazványának kez-
dősoraiból: „A földet körülfolyó tengerekkel határos, legtávolabbi országokat fogom 
megénekelni, melyek a lélek előtt tárva vannak, s melyekben ki-ki elnyeri jutalmát 
érdeme szerint”51.

A magát „assembleur de rȇves”52-nek, azaz álmok összeállítójának nevező művész 
saját tollából tudni, hogy szükségesnek látta elhagyni azt a gyermeki kronológiát, 
amely a művészt a korlátos idő lefordítására kényszeríti az örök gondolat lefordítása, 
a lélek kronológiája helyett. Mathieu írja, hogy a Pénelopé kérőit elérő végzetet ábrá-
zoló Les Prétendants című vásznon így lehet se nem mínoszi, se nem mükénéi, hanem 
korinthoszi oszlopfőket találni.53

Babits „a világnak kétségtelenül legnagyobb költőjét, Dantét”54, annak Isteni színjá-
tékának fordítását 1908-ban kezdte meg és A Pokol 1913-ban szecessziós55 kiadásban 
jelent meg. Értékelői szerint Babits a „szubjektív élményre irányítja a figyelmet; a 
tárgy helyett az általa sugallt érzések hatnak a fordításban”56, alkotása „szubjektív 
elemekkel telítődött”57. Önkényes részletekre hívja fel a figyelmet az értékelő58, mi-
közben „a Purgatórium és a Paradicsom átültetése fogalmakra és stílusra hívebb”59. 
A Pokol-fordítás, mint látni fogjuk, időben közeli a lehetséges moreau-i lírai hatáshoz. 
S miközben „ritka érzések, szokatlan képzetek nyelvi kifejezését próbálta megtalál-
ni”60, s az „átültetésben képek és hangulatok, szinte egész sorok Babits leleménye”61, 
az „színesedett”, Dienes Valéria szerint Babits toldásai „majdnem mindig gazdagítnak 
vagy színesítenek valamit az eredeti értelmen”62. Eszünkbe juthat a formatörő Liszt 
Ferenc, aki Dantéhoz hasonlóan harmadrendi ferences, s Dante-szimfóniája harmadik 
tétele énekelt.

Babits maga írja, hogy „Ady Endre, igazi méltó testvére a nagy itáliainak. 
Elsősorban különös szimbolizmusa teszi azzá.”63, s ugyanígy az utókor kritikusa sze-
rint műfordításának „Szókincse, szemlélete erősen szimbolista”64.

„Nehézkesség, körülményesség a stílus hibapontjai, de irodalomtörténeti szempont-
ból szimbolizmusnak és szecessziónak a Dante-fordításra gyakorolt hatását is tanulsá-
gos megfigyelnünk”65, hiszen Babits „Dante-képe csakugyan szimbolista árnyalatú”66, 
amikor „fátyolozott impressziókkal sejtelmesíti” sorait: mint a „bellül méla ködöket 
cipeltünk” megoldása a VII. énekből, ami „félhomályos hangulattá tompítja”, „szim-
bolikus jelentéssel is megtölti a sort”67 – hozzátehetjük mint Moreau sok Salomé témá-
jú képén. Maga Babits is „tudta: fordítása a szimbolizmus és a szecesszió – tehát saját 
korának – nyelvezetét öltötte magára”68, ugyanakkor „a Purgatóriumon már kevésbé 
üt át a szimbolizmus”69.

A fentiekkel együtt a „szecesszió dekoratív ízlésének hatását is fölfedezzük a Dante-
fordítás felgazdagított, ékített stílusában”70, amelyben fellelni a „szecessziós ornamenti-
ka” jegyeit71, hiszen „mondatfűzése is a szecesszióra jellemző”72. Friss megállapítás sze-
rint: Babits „nyugati mintákat követett az 1900-as években a szecessziós, zsúfolt stílus 
alkalmazásával, a pontatlan, impresszionisztikus majdnem-rímekkel”73.

Van, aki a babitsi Dante-pokol „impresszionista és dekadens túlszínezés”-éről ír74, 
más A Pokol plaszticitásának dekadens nyelvi túlzásait említi75, hivatkozva arra, hogy 
megoldásai „jobban illenének Baudelaire-szövegbe”76, amikor „a gyermekkorát élő 
olasz nyelv naivitása miatt egyszerű – dantei szöveget dekadensebb, árnyalatokra fo-
gékony kor esztétikájával szubjektivizálja”77. Mindeközben a „Dekadens motívumok 
szintén ritkábbak a Purgatóriumban”78, ahol már „ritkán feledkezik bele öncélúan leírás 
színezésébe”79.
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Filológiai szempontból most következik a legérdekesebb és legeredetibb rész,
 amelynek intenciói talán túlmennek a hamvasi speak-easy határain, itt Szerző a fran-

cia piktor és a magyar poéta művei és azok története alapján művészetük további konkrét 
közös vonásaira tér ki

Babits bizonyos, hogy ismerte Moreau művészetét80: „Az idealista irány első nagy 
festője Gustave Moreau. E művész beteg lelke Hellas pompájába menekül. Mesés 
mondákat, mitológiai jeleneteket fest, Orpheus levágott fejét, egy trák leány kezében, 
Orpheus fejét, akit széttéptek a bacchánsok. Az arcok époly sápadt hosszú arcok mély 
tüzű szemekkel, mint Botticellinél, a színek mély nyomott, halk színek, elfojtott érzéki-
ség, amely álmokba tör ki, és valami rettenetes mozdulatlanság és némaság, mint azon 
a másik képen is, amely egy ifjú embert ábrázol és mellette a halált és egy kis amorettet 
virágok és madarak között. A halál szerelmének nyugalma ül ezen a képen, beteg de-
kadens művészet ez és dekadens verseket juttat eszünkbe. A legnagyobb idealista festő 
azonban Puvis de Chavannes és ez a hüpermodern, ideges festészet oda fejlődött, ahova ő 
vezette: a mély, szinte vallásos érzések művészetévé. Először antik látomásokat festett ő is 
mint Moreau”. Babits felismerte vagy lejegyzője tollából olvasta az Ary Renan által az alko-
tó mestertől hallott jellemző jegyeket: mind a szükséges gazdagság („Richesse nécessaire”), 
mind a szép mozdulatlanság („belle inertie”) oly sok képre jellemző eszközét81. A Commedia 
első canticajának fordításáról olvasni még, hogy annak jellemzője a „puszta cselekvés he-
lyettesítése rendkívüliséget sugalló szókapcsolattal”82, Babits pedig a „nyomott, halk szí-
nek”-et maga versbe szedte: „szemem, amely minden világot / mindig egy színnel sötétebbre 
látott” írja „Hajadnak nyírott lombját” című, Belia szerint 1926-ban megjelent83 versében.

Mathieu, akinek idézett könyve az alábbiak megírásakor is nagy segítségül szolgált, 
mivel a művek történetéről, fellelhetőségének helyéről, kiállításokon való szereplé-
séről és bibliográfiájáról is adatgazdagon tájékoztat, a festői életmű jellemzésekor a 
„décoratif” kifejezésen túl használja az álom és az immateriális szavakat84, ezekre rímel-
nek a költő sorai: „Oh jaj minden világ csak bellül ég / s a testek csunyán elernyőzik”, 
amelyek csakúgy a „Hajadnak nyírott lombját” című versben olvashatók.

A fogarasi írásban említett mindkét témát Moreau szokása szerint több változatban is 
megfestette. Ezek közül Mathieu katalógusából megtudni, hogy a 84. számú Orphée (meg-
jelent reprodukcióban Lefort 1891-es kiadású könyvében85 és Renan-nál 1900-ban86), a 85. 
számú Orphée (Jeune Thrace portant la tȇte d’Orphée), valamint a 80. számú Le jeune 
homme et la mort (hátoldalán dedikálva: à la mémoire de Théodore Chassériau, Renan ko-
rábban közölte)87 és a 305. számú Le jeune homme et la mort88 mind szerepeltek a Gustave 
Moreau című, párizsi, Galerie Georges Petit-béli 1906. május 9-én megnyílt89 kiállításon 
(annak katalógusa reprodukciókat nem közöl). A felsoroltak közül a 84. számú és 305. szá-
mú ezen felül nem magángyűjteményben, hanem a Musée du Luxembourg tulajdonában 
volt, Babits 1910-es (esetleg 1911-es, 1913-as) párizsi tartózkodásakor is élőben láthatta. 
Orfeusz vonatkozásában felmerül még a Mathieu-nél 87. számú Jeune fille portant la tȇte 
d’Orphée, mivel árveréseken és azok katalógusában szerepelt reprodukálva (1906. 12. 17. 
és 1910. 05. 28.), s amelyet később Mme Mante-Proust vásárolta meg annak emlékére, 
hogy nagybátyja az A la Recherche du temps perdu-ben Elstir alakjába Moreau személyét 
beledolgozta. (A brit The Studio, amelynek 1909–1910-es évfolyamait Babits biztosan 
járatta Fogarasra90, úgy látszik nem91 közölt képet a francia szimbolista festőtől, aki egyéb-
ként a Magasin pittoresque című képes periodika előfizetője volt.)

Noha a tanulmányban Babits Puvis de Chavanne-ra szavaz, látni fogjuk, lírájában 
mily nagyszámú gondolati-érzelmi szál köti őt össze magával Moreau-val. Mind a ver-
sek, mind a képek vonatkozásában a teljesség igénye nélkül tekintsünk bele a szakma 
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által mérföldkőnek tartott, azóta itt és ott helyesbített, az örvendetesen készülő tel-
jes kritikai kiadás által egyelőre még meg nem haladott Belia szerkesztette kötetben 
szereplő versek moreau-i párhuzamaiba92.

A Belia szerint 1906. májusi megjelenésű „Ad animositatem sapientium” sphynxe Jékely 
Zoltán fordításában mint a „Megfejtés szent szenvedélye, / te, az elme tiszta kéje, / rejtelem-
dús labirintus” szerepel, ki „napvert Nubia hevében / bánatot oszlatsz az égen.” Sorai fele-
selnek a moreau-i Oedipe et le sphinx című Mathieu katalógusában 319. számú, az említett 
1906-os kiállításon szereplő, a Musée du Luxembourg-ban nyilvánosan megtekinthető kép-
pel. Szóba jöhet még az Oedipe voyageur (L’Égalité devant la mort) című, Mathieu-nél 396. 
számú, a Galerie Georges Petit-ben 1906-ban kiállított93, valamint a 383-as számú Le Sphinx, 
amely szintúgy szerepelt 1906-ban, csakúgy, mint a Mathieu-nél 77. számú Oedipe et le 
sphinx. Az Oedipe et le Sphinx (première idée) című, a Gustave Moreau Múzeumban őrzött 
képet Castagnet 1900-ban94 közli. Renan századfordulós könyve a témában több reproduk-
ciót is nyújt: a Mathieu-nél 204. szám alatti Le sphinx deviné95-t, ami szerepelt az 1906-os 
kiállításon is, a Mathieu-nél 203. számú Le sphinx deviné96-t és Léop. Flamenc metszetében 
Oedipe97 címűt, ez utóbbi eredetije Mathieu-nél 75. számú.

A Belia szerint 1910-es megjelenésű „Örök dolgok közé legyen híred beszőtt” című 
vers alábbi sorai nem csupán a szfinx révén rokoníthatók Moreau-művekkel: „Egyiptom 
rovott kockáin lássalak / szárnyas griffek között, Nilus-öntözte telken / állj félig mezte-
len, nagy tiarás alak.”, hol „Hieroglif rovás és szfinksz maga az asszony” kinek „Ajkadra 
s kebleid halmainak csucsára / drága rubint a vér rejtek futása fest / s elömlik testeden az 
ékszerek sugára : / ó meddig ékszer és ó meddig női test?” ki „Hideg kövek között, hi-
deg kövekkel ékes / ott állasz melegen, dobogva szerteszét.”, mivel rímel rájuk a „fehér 
rózsa ezüsttükörbeli képe”98-nek több ábrázolása: elsősorban a Mathieu-nél 186. számú 
L’Apparition, amely a Musée du Luxembourg nyilvánosan látogatható kiállításán is és 
a Revue de l’Art ancien et moderne 1898.03.10-i számának 241. oldalán is látható volt, 
Flat is közölte idézett művében 1899-ben99, Castagnet is 1900-ban100, Renan is 1900-
ban101 és az 1906-os kiállításon is bemutatták. Mathieu 184. számú Salomé (dansant 
devant Hérode)-ját Ary Renan publikálta 1900- ban102 és az 1906-os kiállításon is látható 
volt. A tetoválást vagy díszített fátylat viselő Salomé dansant (dite tatouée) a nyilvános 
Gustave Moreau Múzeum tulajdonában van103. A Mathieu katalógusában 380. szám alatt 
szereplő Salomé dansant a látogatható Musée du Luxembourg tulajdonában volt és az 
1906-os kiállításon is szerepelt. Flat közölt Salomé (Dessin) c. rajzot,104 miként másokat, 
közte Dessin pour Salomé címmel Renan is105. A vers ókori egyiptomi vonatkozásokban 
a „Moïse exposé sur le Nil” című, Mathieu-nél 202. számú, a Revue de l’Art ancien et 
moderne 1898. évi januári számának 45. oldalán már közölt képpel rokon.

A téma visszaköszön a Belia szerint 1925-en megjelent „Szentjánosfő” című vers-
ben: az „Óh milyen Salomé / bírna táncolni itt?!” és „a véres fő Salomé vad ölében / az 
eljövendő Krisztusról álmodik” sorok visszhangjai lehetnek a Salomé au jardin című, 
Mathieu-nél 206. számú, az 1906-os kiállításon bemutatott és J. Laran és L. Deshairs: 
Gustave Moreau című műve révén 1913-ban publikált műnek. Szintúgy a Décollation de 
Saint Jean-Baptiste című, a Musée Gustave Moreau-ban megtekinthető képnek106 vagy 
a kisebb mértékben vádló megfogalmazású Salomé tenant la tȇte de saint Jean-Baptiste 
sur un plateau című, Mathieu-nél 190. számú, az 1906-os kiállításon megtekinthető 
műnek. Renan a Salomé à la prison107 és Salomé à la colonne108 című alkotásokat közli.

A Belia szerint 1910-en megjelent „Homérosz XX. század” sorai: „Kit új korokba küld-
tek régi révek, / aranyhajó! rozsda neked nem ártott.” és a szintúgy 1910-es „A Campagna 
éneke” sorai, miszerint: „A multban örököt tisztelni küldi / az únt jelen” távolról felidézik 
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a Moreau-múzeum korábbi megnyitója óta nyilvánosan megtekinthető „Le retour des 
Argonautes”-t109, amelyet 1900-ban Castagnet Les Argonautes cím alatt közölt110. Renan 
könyve a szintúgy a Moreau-múzeumban őrzött tervet mutatja be sokszorosításban.111

Nem feledve, hogy Apolló napisteni vonásokkal is bír a görög mitológiában, a Belia 
szerint 1910-es megjelenésű „Vágy ered” sorai: „Napkelet / napfogata, / napszüzek /
víg csapata” rokona a Musée Gustave Moreau-ban látható: Les Muses quittent Apollon, 
leur père, pour aller éclairer le monde című112 kép gondolatiságának, amit Flat, ő ugyan 
rövidebb címmel, 1899-ben113, Castagnet pedig 1900-ban közölt114.

A trójai mondakörből merítő „Protesilaos” Belia szerint 1910-ben jelent meg. Társa 
az Hélѐne című, Moreau katalógusában 230. számú, az 1906-os kiállításon szereplő mű. 
Montesquiou szerint115 (nála a 10. tétel: „Hélѐne sur les murs de Troie”) egy Hélѐne (aki: 
„debout sur une terrasse de Troie” Jules Beer tulajdonában) a Champs-Élysées-n volt ki-
állítva (egy időben a később még említésre kerülő egyik Galatée-val). A szellemi rokon-
ság okán is megemlítendő, hogy létezik J. Bourdeau-nak, Schopenhauer fordítójá-
nak ajánlott Heléna is – Mathieu-nél a 231. szám alatt, amit Renan könyve közzé-
tett116. Egy Heléna: Hélѐne sur les murs de Troie Castagnet kiadásában sokszorosítva is 
megtekinthető volt117. A Mathieu-nél 371. számú képét szintúgy Renan népszerűsítette.118

A Belia szerint 1910-ben megjelent „Klasszikus álmok” közömbös rideg pogány 
istenségére áll, hogy „Ámde az istennő veletek nem gondol. Örökké / benn ül ezüst 
trónján és temploma drága hüsében / nézi az áthaladó nagy időket, nézi az ember / kol-
dus-áldozatát s oltára busillatu füstjét. / Búbos, vaksi sisakja alól kiragyognak opállal / 
illesztett szemei – de a kéz és arc elefántcsont, / régi merev faragás, és öltönye vertarany 
öltöny.” A versnek rokona a Mathieu-nél 446. számú Jupiter et Sémélé, amelyet meg-
vásárlója, Léopold Goldschmidt 1903-ban a múzeumnak ajándékozott, s amelyet a 
Revue de l’Art ancien et moderne 1898. 03. 10-i számának 242. oldalán talán közölt, 
de a címadó alakokat ábrázoló részletet biztosan publikálta a századfordulón Flat119 és 
„Semelé” címen Castagnet120. A Mathieu-nél 441. számú Le poѐte et la sirѐne és 92. 
számú Diomѐde dévoré par ses chevaux is ki lett állítva 1906- ban. A mathieu-i 91. szá-
mú Diomѐde dévoré par ses chevaux Ary Renan 1900-as könyvében121 nem is elsőként 
lett reprodukcióban közölve. Laran és Deshairs: Gustave Moreau című 1913-as műve 
kiesik ezen vers szempontjából, de lehet kapcsolódik a Belia szerint 1913-ban megje-
lent „Hadjárat a semmibe Strófák egy képzelt költeményből” „hideg istenasszony”-a, „a 
Filozófia” – kit Boccaccio is ilyennek látott.

Belia szerint 1908-ban jelent meg az „Októberi ájtatosság”, eszerint „Egész világunk 
mind csupa látomás, / folytatott álom, lassu lidércnyomás,”. Ez hasonló a francia művész 
Mathieu-nél 308. számú, 1906-ban kiállított Les Sirѐnes122 és a Gustave Moreau Múzeumban 
nyilvánosan megtekinthető Renan könyvében is közölt Les Chimѐres123 című műveihez. 
Hallgasd utána: dr. Károly Róbert: Riflessioni e passioni per orchestra című szimfóniáját.

Az „Atlantisz Egy világ, amely lemosdotta az életet” Belia szerint 1913-ban jelent 
meg. Ebben így ír a költő: „Búvár leszek én”, „és nézem a hajladozó suhanó sima 
kúsza halat / a kicsit, a fürgét s a nagy halat, a kicsi néma vadászát / virágszerű állatok 
áloméletü nyíladozását / a piros koráll eleven hegyeit, virágszigetét / a rettenetes fejlábu 
polyp Medúza-tekintetét / száz szép halavány színt kéken a víz remegő üvegén át / és 
látok egy elsüllyedt várost, félig leomolva, némát,”. Medúza pajzsra helyezve tűnik fel 
a Persée et Andromѐde című, Mathieu-nél 134. számú képen (nem tudni Babits látta-e), 
de a vízi világ és a virágszerű állatok, a szürkeárnyalatos reprodukcióban nem látha-
tó színű piros korall különös képe letagadhatatlanul rokona a Mathieu-nél 226. számú 
Galatée-nak, amely szerepelt az említett 1906-os kiállításon és 1913-ban reprodukcióban 
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is megjelent Laran et Deshairs művében. Erről írja Montesquiou124, hogy M. Taigny 
örököseinek megtiltotta, hogy bizonyos áron alul túladjanak rajta és hogy a Champs-
Élysées-n volt kiállítva125. A Mathieu-nél 460. számú Galatée szintúgy ott volt a párizsi 
kiállításon (jelenleg a Thyssen-Bornemisza gyűjtemény alapítványa őrzi Madridban126). 
A Mathieu-nél 459. számú Galatée-t Renan könyve közli127 és ugyanott három rajz is 
helyet kapott128. A Moreau-múzeumban megtekinthető Dalila129 vízpartja is ide köthető al-
kotás. A víz alatti világ képei megjelennek később, a beteg Babits költészetében, a Belia 
szerint 1937-ben megjelent „Búcsú a nyárilaktól”-ban: „Mint egy akvárium fenekén, / 
idegen nagy csendben járok én.” és a „Sötét vizek gyermeke” címűben, ami Belia szerint 
1937-en jelent meg: „A mélység palotáiban bolygok egész reggelig. / Mint kiről a mese 
mesél, aki sellő volt előbb, / tritonfiú, tengermagzat, és a tengerben lakott,”.

A „Régen elzengtek Sappho napjai” Belia szerint 1922-ben jelent meg. Legalábbis időben 
előzményei: a Mathieu-nél 118. számú Sapho tombant dans le gouffre és a 156. számú Sapho 
sur le rocher. Mindkettő megtekinthető volt az 1906-os párizsi kiállításon, csakúgy, mint a 
Mathieu-nél 99. számú, Renan által közölt Sapho au sommet de la roche de Leucade130.

A Moreau-i páni vonatkozásúak közül itt csak a táncot felhozó „Óda a szépségről” 
sora: „Szférák zenéje ez!”, ami Belia szerint 1910-ben jelent meg és az eltérő hangulatú 
[Mondd, van-e, van-e szebb, mint] kezdetű mű sora, ami Belia szerint 1909-en jelent 
meg: „hiszem, hogy Pán is ott tanyáz” legyen említve, a harmadik vers festői vonatko-
zásokkal együtt majd ezen írás végén.

Bár a felsoroltak lehetnek akár az emberi nem véges érzésvilágának egy kor művé-
szeire jellemző kifejeződései is, ne felejtsük a „Pictor Ignotus” Belia szerint 1909-ben 
megjelent sorait: „emléket arról hagyhatok, / amit meglátnom adatott”, mivel az össze-
csengések száma és jelentős részük időbeli egybeesése, ritka párhuzamok megléte: mind 
inspiráció lehetősége mellett szólnak, felvetve még egy 1906. májusi babitsi párizsi út 
lehetőségét is mint az élmények forrását, noha a nyilván nem teljes közlési listában 
Renan könyve adja a legtöbb találatot.

Láttuk annak lehetőségét, hogy Monsieur Moreau művészetén át maga Signor Alighieri 
művészete befolyásolta a Commedia egészét ismét magyar nyelvre átültető Babitsot vál-
lalkozása több mint egyharmadában és a moreau-i párhuzamokat a fordításával egy idő-
ben alkotott lírájában. „Az Isten fogai közt” mind Dante, mind a szürrealizmus, mind a 
szimbolizmus irányába mutatnak (Belia szerint 1920-as megjelenésű), az „Ablaktalan ház 
Verses riport” mind a szürrealizmus, mind a sci-fi irányába tett út lenyomatai (Belia szerint 
1929-es megjelenésű), mint ahogy a Belia szerint 1928-as megjelenésű „Istenek özvegye” 
„két kard, egy akol” kitétele is az Egyeduralom hatását mutatja131.

Hamvas írta le, hogy az eredetiség a tehetségtelenek utolsó mentsvára. S „Ímhol az, 
amit annyira kerestetek”132 pedig Richard Wagnerről is tudni, hogy: „a lángész mindig 
többet érez, mint ami kifejezhető”133.

Az időrend tisztázandó, de fia alábbi sorai mind az adminisztrátori rendszerről hírhedt, 
mind a sok száz éves alkotmányos élet 1860-as évekbeli folytatásáért való küzdelemről 
ismert Apponyi Györgyről lehetségessé teszi annak feltevését, miszerint Montalambert 
1836-os Erzsébet-életrajza részben az Apponyi-családhoz is kötődik, aszerint: 1869-
es „párizsi utam egyengetéséről atyám gondoskodott az imént Eötvössel kapcsolatban 
megemlített Montalembert gróf révén, akivel jó viszonyt tartott fenn. Ez utóbbit csalá-
dom más tagjaihoz is, akiket Rómából ismert, baráti kötelékek fűzték: azonban atyám-
mal, akit nagyon nagyra becsült, Magyarországon való tartózkodása folyamán valóban szoros 
barátságot kötött. Hazánk, valamint az itteni viszonyok egészen rendkívüli módon felkeltették 
érdeklődését : különösen akkor kezdett el Magyarországgal foglalkozni, amikor elhatározta, 
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hogy megírja gyönyörű könyvét Szent Erzsébetről.”134 A könyv Gustave Moreau polcán 
is megvolt135, a művész annak témáját szokása szerint több változatban megfestette: Le 
Poѐte et la sainte (Le Miracle des roses) (Mathieu-nél 127. számú), La Sainte et le 
poѐte (Mathieu-nél 128. számú), Sainte Élisabeth de Hongrie ou Le Miracle des Roses 
(Mathieu-nél 219. számú), Sainte Élisabeth de Hongrie (Mathieu-nél 220. számú), 
mint ahogy valós személyek megfestése nem volt idegen tőle, láttuk ezt Mózesnél 
és példa rá: Saint Martin (Mathieu-nél 327. és 328. számúak), La Vie de l’Humanité 
több képe136, a Mathieu-nél 360. számú Adoration des Mages, 416. számú L’enfant 
Jésus bénissant sa mѐre – amely kapcsán Evenepoel mestere egyéni stílusát említi, 
Mathieu pedig olasz reneszánsz hatást lát –, 142. számú Le Bon Samaritaine, 397. 
számú Le Christ dans le jardin des Oliviers (a művet 1906-ban kiállították), a 311. szá-
mú Vierge de pitié, amelyet Moreau árvák javára rendezett nyereményjátéknak ajánlott 
fel, 1906-ban szerepelt a kiállításon a Galerie Georges Petit-ben, de máskor a Musée du 
Luxembourg-ban volt megtekinthető.

Babits Párizs-élményét lehet alábecsülte az 1930-as években a nagy Aurélien 
Sauvageot, kinek kétirányú francia nagyszótára könyvtáram dísze – Dante-kiadásban. 
De Wilde is megírta, hogy nem kell minden dologban, amit látunk, szimbólumot talál-
ni.137 Ugyanakkor az olasz honfitárs az utókor véleményével szemben kétely nélkül állít-
ja, hogy Dante az „öregkor küszöbén Párizsban is megfordult”138, s hogy ez nem tollhiba, 
megerősíti később: „Párizsba ment”139, majd még inkább: „Egyszer, amikor Párizsban 
volt, egy szabad tárgyú vitán vett részt, melyet a hitbölcseleti karon tartottak, és tizen-
négy kérdésre kellett megfelelnie”140. Tegyük hozzá, talán épp a Convivio 14 énekével 
kapcsolatban, „amelyek értelmét […] homály árnyékolta be, s így sokaknak inkább a 
szépségük, mint az igazuk tetszett”141. Babits hasonlóan Párizsban járt azok közé tartoz-
ván, akik arra törekedtek, hogy „kifürkésszék a valóságot”142.

„Az őszi tücsökhöz” Belia szerint 1909-en jelent meg. Moreau utolsó megkezdett 
művei a mindig is saját múzeumában őrzött, 1897-es Le Grand Pan mort143 és a vers-
sel még közelebbi kapcsolatban lévő Le Grand Pan contemple les sphères célestes.144 
A nagy Pán halott vagy tán mint „a szférák, titkon muzsikál : / Az hallja csak, aki 
magába száll.”
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