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K Á

A hóra-énekektől Longfellow-ig
Babits Golgotai csárdájának keletkezéstörténetéhez

„Messze korok és népek lelkét komplikálja a művész a saját lelkével” – írja Babits Já-
tékfilozófia című esszéjében – „mert mentől távolabb esnek egymástól a kevert dolgok,
annál újszerűbb, szokatlanabb az eredmény.”¹ Különösen a fiatal Babits költészetére
jellemző, hogy időben és stílusban egymástól távol eső rájátszások, utalások, nyelvi já-
tékok sűrű hálójából épülnek fel versei, mint ezt sokan a szemére is veteék első köteté-
nek megjelenése után. Kevés olyan verse van, melyre jobban illene saját megállapítása,
mint az -ban keletkeze Golgotai csárdára. A monológba öntö helyzetversben a
keresztre feszítés történetét annak a műveletlen és érzéketlen római katonának a szem-
szögéből hallhatjuk, aki miután Jézus Krisztus köntösét koán megnyerte, egy útszéli
kocsma belsejében társainak elmeséli az eseményeket.

A vers alcíme megjelöli a forrást : Egy ismert passio-ének dallamára. Babits ha-
sonlóan nyilatkozik Szilasinak te vallomásában is : „Ak[us]ticai emlékekből. Tényleg
sokat hallo passio ének.”² A lehetséges minta nem oratóriumszerű passió-ének, ha-
nem a XIV. században keletkeze Patris sapientia… (Az Atyának egy fia…) kezdetű,
igen népszerű hóra-ének,³ melynek fordítása és dallama több tizenkilencedik száza-
di énekeskönyvben is szerepel, s éneklése a nagyböjti ájtatosság szokásos része volt.
Babits gyakran hallhaa és énekelhee gyerekkorában Szekszárdon, gimnazistaként
Pécse a cisztercitáknál, illetve Baján is. A vers életrajzi körülményeit Rába György a
következőképpen jellemzi : „Keletkezésébe a bajai élet más tapasztalata közvetve ugyan,
de belejátszik. A ciszterciták gimnáziumában tanítván, helyi szokás szerint nemegyszer
hajnalig poharazva ille kártyáznia a papokkal és igazgatójával, s ilyenkor kialvatlanul,
zákányos fővel, lelkifurdalással indult tanítani. Egyik »álmatlan éjszaka« után fogant
benne a vers.”⁴

A hóra-énekek Krisztus szenvedéstörténetét, passióját az ún. kánoni hórák (horae
canonicae) rendjében beszélik el. A Patris sapientia… szerzője néhány kézirat szerint
Aegidius Colonna püspök (megh. ), a szöveg többféle variációban maradt ránk.
Közös jellemzőjük, hogy a strófakezdő sorok egyik fele mindig az időt, másik fele a
passió eseményét eleveníti fel :

¹ B Mihály, Játékfilozófia [] = B Mihály, Esszék, tanulmányok I–II., s. a. r.
B György, Bp., Szépirodalmi Kiadó, . [A továbbiakban: B ], I. .

² K Ágnes, Babits vallomása Szilasi Vilmosnak versei keletkezéséről, ItK, /–.,
.

³ Ezúton köszönöm Stoll Béla és Jelenits István e kérdéskörben nyújto szíves segítségét.
⁴ R György, Babits Mihály, Bp., Gondolat, , –.





Hora prima ductus est Jesus ad Pilatum
„Crucifige!” clamitant hora tertiarum
Jesu hora sexta est cruci conlavatus
Jesu hora sexta est cruci conlavatus
Hora nona dominus Jesus exspiravit.

Az első magyar fordítást a Winkler-kódex () őrizte meg.⁵ A XIX. században közis-
mert fordítása a Tárkányi–Zsasskovszky katolikus énektárban () szerepel, koával
együ, melynek dallama XVIII. századi. Ezt az énektárat többször is kiadták kisebb bő-
vítésekkel, Az Atyának egy fia kezdetű ének mindegyikben hasonló szöveggel szerepel,
melynek dallamát Babits valóban „sokszor” hallhaa.

Az Atyának egy fia,
Isten ember értünk
Éjjel elfogadtaték
Édes Üdvözítőnk.

Kedves tanítványai
Elhagyták azonnal
Rárohantak a zsidók,
Karddal és botokkal.

Hurczolák Pilátushoz
Öt hat óra tájban,
S vádolák hamis tanúk
Mint gonoszt szavában.

Megkötözve álla o,
Csapdosák orczáját ;
Rútúl összeköpdösék
Az egek világát.

Kilenczkor kiált a nép:
»Fel, feszítsd fel őtet !«
S gúnyolódva rá bibor-
Palástot teríte.

⁵ S Áron, Régi Magyar Költők Tára, I. –. és H Cyrill, Régi Magyar Költők
Tára II., –.





Szörnyü tövis-koronát
Teek szent fejére,
S vállán keresztjét vivé
Büntetés helyére.

És tizenkét óra volt,
Hogy magas keresztfán
Függe két lator közö,
Az ártatlan Bárány.

Kínja közt megszomjazo:
S ők epét adának
Annak, a ki elvevé
Bűnét a világnak.

Délután halálra vált
Három óra tájban
»Lelkemet fogadd, Atyám!«
Mondta végszavában.

Oldalát pogány vitéz
Lándzsával veré át,
Megrendült a föld
S a nap elveszté világát.

A keresztről levevék
Még az nap délestén
Mindenható erejét
Istensége rejtvén.

Im így hal meg, a kiben
Uj életünk támad,
Sírjunk hát s téritse meg
Szivünket a bánat.

Alkonyatkor téteték
Szikla-sír ölébe
A dicső szent test, jövő
Életünk reménye.





A jövendölések igy
Megvalósodának,
Megváltónkban hirdetők
Üdvöt a világnak.⁶

Az eredeti latin szöveg a hórákat ókori számlálásuk szerint emlegeti, a magyar fordí-
tásban rendre a nálunk szokásos időmegjelölések szerepelnek, a hora prima helye azt
találjuk : hat óra tájban; a hora nona helye: délután három óra tájban. Erre a mintára
(„Délután halálra vált / Három óra tájban”) játszik rá a Golgotai csárda második vers-
szakának első két sora : „Megkukult a feszület / három óra tájban”. Az Atyának egy fia
hóra-ének közismertségét jellemzi, hogy kisebb szövegeltérésekkel a nagyböjti énekek
közt több századfordulós énektárban megtalálható, és abban mindegyik szöveg közös,
hogy a „három óra tájban” időmegnevezés azonos.⁷

A magyar fordításban a verssorok első fele kétütemű hetesként, második fele két-
ütemű hatosként tagolható, a következőképpen: ////. Figyelemre méltó, hogy Ba-
bits is fordíto egy hóra-éneket az Amor Sanctus részeként, mely hasonló módon, órá-
ról órára, és hasonló ütemmel követi az eseményeket, csak nem Jézus, hanem Mária
szenvedését leírva : Regina Martyrum – Hóra-ének a hétfájdalmú szűzről.⁸ Érdekes,
hogy fordítása i a latin időmegjelöléseket követi. Babits jegyzetet is fűzö szövegé-
hez, melyben a Patris sapientae-re hivatkozik :

Mater innocentiae… A Kájoni-féle énekeskönyvben maradt meg, s eredeti
kezdete : Mater Sapientiae. Ezt az magyarázza, hogy e himnusz egy külföl-
di hóra-ének utánzata, melynek kezdete : Patris sapienta [sic !]. A sapientae
nem sok értelmet ado, s ez indokolta a változtatást. A magyar himnusz a
külfölditől abban tér el, hogy Máriát állítja a cselekmény középpontjába,
s balladás ritmusában is magyaros vonásokat mutat.⁹

Jelenits István egy levelében, melyet azután küldö, hogy e témában tanácsot kértem
tőle, a Golgotai csárda és az Amor Sanctus összefüggésére hívja fel a figyelmet :

Szépnek és tanulságosnak gondolom azt is, ahogyan a költő  után több
mint huszonöt évvel – az Amor Sanctus fordításakor – visszatér a dallam-

⁶ Katholikus Egyházi Énektár : A beve közájtatossági énekeből, Szerkeszté és kiadá T
 Béla József, Ének-hangjegyekre teék Z Ferenc és Z Endre, .
bővíte kiadás, Eger, , –.

⁷ Pl. Égi lant : Ker. katholikus imádságos és énekeskönyv,Nagyvárad, , –. Vö. Ének-
lő egyház: Római Katolikus Népénektár – liturgikus énekekkel és imádságokkal, Szent István
Társulat, Bp., , –.

⁸ Amor Sanctus. Szent szeretet könyve : Középkori himnuszok latinul ésmagyarul, ford. B
Mihály, Bp., Magyar Szemle Társaság,  [a továbbiakban: B ], –.

⁹ B , .





hoz, amely fiatalon oly elevenen élt benne, s vissza a témához is, a pas-
sióhoz. De míg fiatalon valami groteszk áételben idézte fel a Megfeszí-
te szenvedéstörténetét, a harmincas években ihlete szavakkal, hűsége-
sen fordítja magyarra a fájdalmas szűz kompassiójának történetét, megint
egy „tükörben”, most már nem torzító tükörben pillantva magának az Üd-
vözítőnek szenvedésére.

Babits maga a vers két fennmaradt -os kéziratán a versben előforduló anakroniz-
musokat emeli ki. A Kosztolányinak levél formájában elküldö kéziraton az első cím-
variánshoz,Wayside Inn címhez kapcsolódóan lapalji jegyzetet fűz : „I van egynémely
anaronizmus – de készakarva; s nélkülük vajmi keveset érne a költemény, mely kü-
lönben nekem tetszik.”¹⁰ Az Angyalos könyvben, mely fiatalkori verseinek kéziratos
gyűjteménye, a vers már Golgotai csárda címmel szerepel, de Babits hasonló módon,
lapalji jegyzeel szintén az anakronizmusra utal : „Az e költeményben előforduló szánt-
szándékos anaronizmusok a költői hatás kedvéért talán megbocsáthatók. Lényegbe
nem vágnak”. A versnek valóban meghökkentő eleme ahogy a kétezer év elői történet
jól ismert, liturgikus elemei közé a modern világ argó szavai vegyülnek, ezzel Babits
a szakrális történés és az ormótlanul műveletlen kommentálás ellentétét még jobban
kiélezi. A megnyert köntös örömére „kis murit” csap a római katona. Krisztus halá-
lát „Megkukult a feszület”, „elfogyo a szusz / a zsidókirályban” szavakkal jellemzi.
A „Megrendült a föld / S a nap elveszté világát” apokaliptikus leírást bagatellizáló és
vulgáris módon értelmezi : „Ej, de fene csúf idő! / Mi a fránya hozta?”, a Jézust sirató
nőknek, Máriának és Mária-Magdolnának a fájdalmát is durva, argó szavakkal jellemzi
„O fönn a kereszt ala / bőg egynéhány dajna”.

Az anakronizmusok sorát még hangsúlyosabbá tee a vers első, kéziratos címe:
Wayside Inn, mely már önmagában véve, angolsága mia is meghökkentő a bibliai
témával összefüggésben, de tartalma mia még inkább az. Ugyanis Babits ezzel Long-
fellow amerikai költő Tales of a Wayside Inn () című verskötetére utal. Az amerikai
költő népszerű volt Babits egyetemista barátainak körében, ezt mutatja György Oszkár
-es levele, melyben olvasmányul ajánlja könyvét : „Megveem Longfellow műve-
it ; meglátja, milyen érdekes.”¹¹ Babits később maga is többször szól róla elismerőleg,
mint az amerikai líra egyik legfontosabb, az európai lírát közvetítő alakjáról.¹² A Tales
of a Wayside Inn három részből álló versfüzér, melynek költői helyszínét egy amerikai,

¹⁰ Babits Mihály levele Kosztolányi Dezsőnek, [Baja, . márc. . elő] = Babits Mihály
levelezése –, s. a. r. Z Sándor, Bp., Historia Lieraria Alapítvány / Korona,
 [A továbbiakban: B ], .

¹¹ György Oszkár levele Babits Mihálynak, [Bp., . jan. . után] = B , I. .
¹² B Mihály, Dante fordítása, Nyugat, . . sz. = B , I. . ; B Mihály,

Könyvek angol költészetről, Nyugat, . máj. ., . ; B Mihály, Dante hat soráról,
Nyugat, . júl., –. ; B Mihály, Az európai irodalom története, s. a. r. B
György, Bp., Szépirodalmi, , .





útszéli fogadó belseje adja, tartalmát az e fogadóba betérő, legkülönbözőbb nemzetek-
ből származó vendégek különálló történetei alkotják. A bevándorlók tarka, életmódban
és vallásban vegyes, különös csoportjaiból e mesék folyamán előünk formálódik az
amerikai új világ mítosza, melynek összefoglaló szimbolikus helye ez az útszéli fogadó.
Babits címének utalása szerint ennek a fogadónak a vendégeihez hasonlóan térne be a
Golgota melle lévő „csárdá”-ba a mintegy kétezer évvel korábbi bibliai történet egyik
szereplője is, hogy elmondja saját történetét. A „csárda” és „csárdásné” megnevezések
egyúal az angol utalás és a nagyvárosi argó használata melle egy újabb nyelvi ré-
teget emelnek a vers világába, hiszen e szavak kifejezeen a magyar, hagyományos,
falusi élet jellemzői.

A vers poétikai megoldását illetően Rába György még egy rájátszás jelentőségét
emeli ki, Browning hatását elemzi és kimutatja, hogy az ő költészete ösztönözte Babi-
tsot „a drámai monológba objektivált költői megismerésre”, olyan verse megalkotására,
mint amilyen a Golgotai csárda, vagy a Turáni induló is.¹³

Az alcím, valamint a liturgikus szövegre és történetre való szoros rájátszás a vers
blaszfémikus jellegét hangsúlyozza. A fiatal költőt a passió demitizálásának gondolata
már korábban is foglalkoztaa. Egy évvel a vers keletkezése elő, egy filozófiai lapban,
a e Monist  januári számában ismerteti Carus A feltámadás keresztény tanáról
című kritikus hangvételű művét. Egyetértőleg idézi a „bátor” gondolatmenetet, mely
szerint a „feltámadás teljesen anyagi értelmezésé”-nek visszautasítása jele az „egyház
haladásának a tudományos felfogás felé. A bibliának a feltámadásról szóló része tol-
dás vagy allegória. Márk még csak a sír ürességét jelzi ; ez szuggerálhaa a feltámadás
gondolatát, mely a víziókat okozta.”¹⁴

Babits versének felfogására, a római katona vaskosan szentségtörő hangnemének
megformálására minden bizonnyal hatással volt még egy műnek, Riepin egyik vers-
kötetének, az -ben megjelenő Les Blasphêmes-nek a polgári és keresztény értékren-
det alapjaiban megkérdőjelező istentagadó világképe, francia argot-val átitato, nyer-
sen kegyeletsértő nyelvezete. Ennek a költői rájátszásnak a fontosságára már Rónay
György is felhívta a figyelmet a Pávatollak műfordításainak elemzésekor, mikor azt ír-
ta, hogy a fordítások „olvastán lehetetlen meg nem éreznünk a mély rokonságot” Babits
első két kötetének verseivel, gondoljunk „Riepin Touranniennes-jére és a Golgotai
csárdá-ra ; – nem hatásról van i szó: a költői világ azonos, a szándék”.¹⁵

Később Babits megváltoztaa aWayside Inn címet, s a Golgotai csárda elnevezéssel
a Longfellow-ra, az amerikai bevándorlók világára való utalást kihagyta a versből, ez-

¹³ R György, Babits Mihály költészete –, Bp., Szépirodalmi,  [A továbbiakban:
R ], .

¹⁴ B , I., . ; vö. R , .
¹⁵ R György, Babits, a fordító, Nyugat, . jan. –. (Vö. R György, A szép hűt-

lenek: Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád versfordításai, Bp., Akadémiai, , . ; R ,
.)





által az anakronisztikus hangvétel helye inkább a blaszfémikus jelleget emelte a vers
középpontjába.

A vers összete stílusú költői világa felkeltee a kortársak figyelmét, de fogadtatása
elég vegyes volt. Első olvasójából, Kosztolányiból egyöntetű lelkesedést válto ki, aki
 tavaszán megkapva Babits legújabb verseinek kéziratos küldeményét, s azonnal
kiemeli a többi közül : „[v]ersei közül legjobban aWayside Inn, Páris, Édes az ohon tet-
sze.”¹⁶ Az . március -én elkezde és végül április -én befejeze hosszú, elemző
levelében újra kitér erre a versre is. „A »Wayside Inn«-t fölolvastam egy pap barátom-
nak. Nagyon tetsze neki is. Pompás költemény! Egy világrázó, világváltó esemény,
egy szurtos sarokból nézve!”¹⁷ Sőt Révay József visszaemlékezéséből azt is megtudjuk,
hogy Kosztolányi ezen a nyáron még egy társaságban is felolvasta e verset :

Szabadkán, a gimnáziumi igazgató kertjében, hajnali csillagok ala, egy
lángoló és izgato fiatalember lelkesen olvasta nekem „egy tehetséges vi-
déki tanár” verseit : az utolsó vers a Golgotai csárda volt. […] Az izga-
to fiatalember mondta nekem akkor, a hajnali vers-mámorban, ezeket az
emlékezetemben híven megmaradt szavakat : „Ne felejtsd el : ez forradal-
mi vers ! Ne felejtsd el, hogy új magyar költészet születik !” A gimnáziumi
igazgató : Kosztolányi Árpád volt ; a Golgotai csárda rajongó szavalója :
Kosztolányi Dezső ; a „tehetséges vidéki tanár” : Babits Mihály.¹⁸

A verset Juhász Gyula is jól ismerhee, hiszen Babits  márciusában Nagyváradra
írt levelében, mint barátja által méltányolt és vitán felül állóan megjelentethető versre
hivatkozik. Publikálási terveit felsoroló levelében többek közö a Golgotai csárdát is
emlegeti, melyet a Vasárnapi Újságnak szeretne szánni.¹⁹

A vers első megjelenésére Juhász közvetítésével végül A Holnap című nagyváradi
antológiában került sor, de fogadtatása ekkor már kevésbé lelkes, mint a baráti körben
volt. A Nagyváradi Naplóban az elsők közt jelent meg Várady Zsigmond pártoló recen-
ziója, aki bár üdvözölte az antológia megjelenését, s a szerzők közt Babitsot is említésre
méltónak tartoa, de e művét a Vérivó leányokkal együ kifogásolta, mert ezekben
a „műveiben oly szertelenséget látunk, melytől iú költőnket saját érdekében szeret-
nénk elijeszteni.”²⁰ Egy másik napilap, a Tiszántúl szerzője Babitsot is jelentéktelen
kezdőként emlegee, véleménye különösen három versről lesújtó : „a Vérivó leányok, a
Golgotai csárda s a Feketeország az ízléstelenség és az antipoézis szörnyszülöei, ame-
lyek alá bizonyosan sokan restellnék aláírni a nevüket.”²¹ Ezzel szemben Márki Imre

¹⁶ Kosztolányi Dezső levele Babitsnak, Szabadka, . ápr. . = B , I., .
¹⁷ B , I. .
¹⁸ R József, Babits-emlékek, It, , . sz., .
¹⁹ Babits Mihály levele Juhász Gyulának, Szeged, . márc. . = Babits Mihály levelezése :

–, s. a. r. S Mária, Bp., Akadémiai, , .
²⁰ Nagyváradi Napló, . szept. . –.
²¹ -r [K Aladár], A Holnap, Tiszántúl, . szept. . . sz. –.





a Szegedi Híradóban dicsérőleg emeli ki a verset : „a Golgotai csárda pedig a Krisztus
köntösén való cinikus osztozkodásnak megdöbbentő erejű rajza.”²² Az antológia körül
dúló csatározások egyik fontos állomása Fenyő Miksa Hadi készülődések című cikke,
amelyben megvédi Ady melle Babitsot is Rákosi Jenő fulmináns Budapesti Hírlap-
beli tárcájával szemben. Ironikus felhanggal fájlalja, hogy Rákosi Jenő a Fekete ország
olvastán a „viccnél nem juto tovább”, s hozzáteszi megfellebbezhetetlen hivatkozási
pontként : „mért nem olvasta el a Golgotai csárda című verset, mely egyszerre, minden
feleslegesnek vélt fáradság nélkül megtanítoa volna, hogy kivel van dolga.”²³ Miklós
Jenő a Herceg, hátha megjön a tél is? megjelenése után írt recenziójában pedig a kötet
„egyik legértékesebb versé”-nek nevezi.²⁴

A Golgotai csárda irodalmi forrásainak értelmezése  őszén újra napirendre ke-
rül, amikor Babits Budapestre való áthelyezését élénk sajtóvita fogadja. A Népszava
és a Világ hasábjain ekkor vádolják meg a költőt azzal, hogy sem poétai, sem taná-
ri érdemeivel nem tudta kiharcolni, hogy Fogarasról Újpestre helyezzék, hanem csak
azzal érhete célt, hogy belépe a Mária-kongregációba.²⁵ Babits rövid válaszcikkben
visszautasítja a vádakat,²⁶ az októberi Nyugatban pedig Gellért Oszkár kel védelmére.
Cikkének bevezető soraiban utal „arra a kicsinyességre, mellyel most némelyek Buda-
pestre jöét fogadták, meggyőződésére, melyet költészetében sem kötö meg soha”,
majd méltatja költészetét és szót ejt egyes verseiről is. E méltatások közben említi a
Golgotai csárda egyik világirodalmi párhuzamát :

Az Anatole France Júdása pár év múlva már nem emlékszik bizonyos ná-
záretire, elfeledte. Íme Babits katonáinak közönye a golgothai csárdában,
miala koáznak a Jézus Krisztus köntösére, még ennél is tovább megy,
mert idő s hely tekintetében még ijesztőbb közelségű. A Júdás-féle közöny
kihűlt már s kristályos, e katonák közönye még forró s véres…²⁷

A Golgotai csárda kétségtelenül azok közé a Babits-versek közé sorolható, melyekben
más-más költői céllal, gondolati tölteel illetve hitbéli üzeneel a vallásos liturgiához
tartozó szövegek (ima, litánia, zsoltár) képezik egy-egy költemény alapmintázatát, ki-
induló motívumát : Ima, Hiszekegy, Zsoltár gyermekhangra, Zsoltár férfihangra, Mi-
atyánk, Ájtatos párbeszéd húsvétra, Balázsolás, Jónás imája, a Vérivó lányok utolsó
versszaka a loretói litániára játszik rá, az Esti imádság című vers pedig a Mindenszen-
tek litániáját idézi, végülmaga a Jónás könyve az ószövetségi szövegtől teljesen áthato

²² Szegedi Híradó, . nov. ., .
²³ Nyugat, . I., jan. . –.
²⁴ Egyetértés, . jún. . .
²⁵ Fekete ország, Népszava, . szept. ., . ; B Mihály, Fogarastól Újpestig, Világ, .

szept. . –.
²⁶ Világ, . szept. .
²⁷ G Oszkár, Babits, a költő, Nyugat, . okt. . . sz. –.





mű. A sorban a Golgotai csárda a Hiszekegy című verssel tart legszorosabb rokonsá-
got, hisz o is a mintaként használt liturgikus szöveggel ellentétes az egy Isten létét
tagadó tartalom. De a Golgotai csárda az egyetlen, ahol a rájátszások játékosan feleselő
rétegei, a stílusok szokatlan keveredése, az anakronizmusok meghökkentő többfélesége
blaszfémikus felhangot kap.

Babits a címet megváltoztatva a vers értelmezési körét is átalakítoa. Azáltal, hogy
a Wayside Inn címet a Golgotai csárdával helyeesítee, viszont a passióénekre való
utalást alcímként meghagyta, átláthatóbbá tee művét. Igaz, hogy elve egy érdekes
és szokatlan réteget a rájátszások sorából, kivonta a versből a legfontosabb anakronisz-
tikus réteget, az Újvilág születésének Longfellow által leírt modern mítoszát, ám ezál-
tal jobban kiemelte a vers lényegét alkotó, elgondolkodtató, megdöbbentő ellentétet : a
szakralitás és blaszfémia egymással poétikailag feleselő párbeszédét.




