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Förord

Mihály Babits (1883-1941) var en av en lång rad ungerska författare 

som hade en stark ställning i Ungern fram till den katastrof som 

Trianonfreden 1920 innebar för landet. Babits var poet och essäist, en 

språklig virtuos, översättare av Dante och Shakespeare, redaktör för 

tidskriften Nyugat. Han var oerhört beläst och skrev en Europeiska 

litteraturens historia. Babits var klassisist, och hans verk kom i mycket att 

handla om konflikten mellan andlighet och världslighet. Han har kallats 

Ungerns T S Eliot.

Babits var inte en vida läst poet som Endre Ady eller Attila József, men 

hans sista verk Jonas bok har rönt bred uppskattning och kommer ofta i 

nyutgåvor. Babits skrev den efter att han sjuknat i strupcancer 1938. Han 

skriver:

 ”Jag började planera den här dikten vid en tid då jag var mycket sjuk 

och stod inför en livshotande operation. Under flera långa månader i 

halvdeliriöst tillstånd förföljdes jag av den stackars profeten Jona, som en 

tid var begravd i Valfiskens mage. Profetens öde och den skapande andens 

öde i kamp mot värdsliga makter: kan man finna ett mer spännande ämne 

för en poet idag?”

Senare, efter Babits död, skrev den yngre kollegan Gyula Illyés: ”...till och 

med när han var sängbunden, tidvis stönande av smärta, skrev han och 

skrattade från början till slut, njöt och gjorde narr av allting, särskilt den 

där löjliga kurbitsen”.

I Jonas bön, som är ett appendix till Jonas bok, knyter Babits samman sitt 

eget och Jonas öde och ber makterna om att återfå sin röst, eller bli hörd, 

om man så vill.

Det handskrivna slutliga manuset nedskrevs som en present till Sophie 

Török och texten ovanför titeln lyder: Detta manuskript tillägnas med 

evig kärlek den som först läste dikten, på hennes namnsdag, den dag det 

färdigställts 1938. Mihály.

Ove Berglund
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Första delen

”Res dig och gå”, sa Herren till Jona, 

bege dig till Nineve, anropa staden.

Nöden är stor och ondskan där flödar,

sörjan har nått mina heliga fötter.”

Sade han. Jona stod upp för att rusa,

men ej i den riktning som Herren beslutat. 

Att vara profet han skydde som pesten,

fruktade staden och längtade öknen

för att i ensamhet leva helt fredad,

slippa av uppläxad folkhop bli stenad.

Sålunda nådde han hamnen i Jafo,

fann där en skuta som skulle till Tarsis,

betalade hyran för vidare öden,

flyende Herren som tjuven från bödeln!
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Dock hade Herren nu uppsamlat vinden;

när båten nått havet han öppnade grinden

så vinden tog fart och murar av böljor

reste sig, föll, och steg åter i höjden –

som skulle Nineve rasa och byggas, 

att nästa minut åter rasa och resas.

Skutan nu rullade, stormasten knäcktes,

vantstagen lossnade, relingar bräcktes.

Ynkliga manskapet tappande sansen,

lämpade redan all last över borden.

Ansikten sköljdes av saltmängda vattnet,

gudar fick anrop från däck och från skansar.

Jona, som nu hade kräkts ifrån botten,

vacklade utmattad in under däcken,

ned på en trappa till nedersta toften.

Äntligen föll han i dåsiga slummern,

vaggad på blöta gungande durken.
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Styrman, vid granskning av vantar och fästen,

snavade över den sanslöse gästen.

”Nå, vad är du för en sovande sälle?

Stå genast upp att besvärja din Herre –

vem han än är – han kanske är hjälpsam.

Har du nån? Säg mig, vad är det för land som

du kommer ifrån. Du är orsak till nöden!

Ditt as, vilken stad kan ha dig velat göda?

Varför är du här i helvetets sjöar?”

Jona förklarade: ”Jag är en jude

kommen på flykt från den himmelske Guden.

Vad bryr väl jag mig om synden i världen?

Allt vad jag önskar är frid in i själen.

Herrens bekymmer är långt ifrån mina.

Jag bär ej ansvar för människors pina.

Låt mig få stanna på nedersta toften,

om det så för mig till havsdjupets botten!

Men om jag tillåts att döden undslippa,

sätt mig i land vid en skog på en klippa

att leva på ollon och bittra moreller,

i frid någonstans där Herren mig glömmer.
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Därvid gick styrmannen våldsamt i taket:

”Sluta med ’ollon och skog’ dumma pratet.

Här finns inga skogar, här finns bara vatten,

där kan vi sätta dig, bort ifrån lasten!

Vem vet vilka synder ditt hjärta kan bära?

Mig och mitt skepp ska du inte besvära! 

Felet är ditt att i ofärd vi hamnat.

Sa du ej själv att din Gud dig förbannat?

Jagad av Gud, den kan Fan inte klara.

Karlar! Se juden! Nu grip honom bara!”

Genast satt fyra par händer i Jona, 

allt för att båt och besättning förskona

– ty stenen är tung och blyet är tyngre,

tyngst den som bär på den hemliga synden.

Jona, som suckade, gnällde och gnydde,

hivades raskt överbord i en båge.

”Sjung hej och hågen, nu slukar dig vågen!”

Havet nu plaskade stort...och blev stilla.
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Storbukigt vidunders hunger var stillad.

Sjömännen knäföll med ryggarna böjda,

tackade gråtande Herren i höjden,

lovade Honom att offra med råge.

Just då så framträdde tordönsbågen

och snart som i marmor ringlade vågen.
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Andra delen

Herren nu hade för Jona uppbådat

från djupet en valfisk, mäktig att skåda.

Kom den med munnen på vidaste gavel,

silande fiskar med vattnet ur havet.

Jona, på längden med huvudet före,

snabbt ned i vidundrets innersta fördes –

smidigt, så inte ett huvudhår kröktes.

Småningom ut ur sin dvala han löstes

in i det våta, det mjuka, och lukten.

Ögonen sökte i mörkret och fukten.
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Instängd i vidundrets mage och lunga

han vaggade blint i en levande gunga.

Dvaldes i djupet tre nätter och dagar,

upplevde kvällningar lika som dagrar.

Endast hans tankes slingrande låga

sökte, som brand från en källarehåla

uppåt, mot himlen. Från djupet av fisken

bönföll han Herren: ”Jag ropar nu, lyssna,

jag ber och jag svär, jag vrålar och skriker,

från likkistans kant jag bönar och tigger!

Du kastade ut mig i mörkret i natten,

ut i ditt stormhavs virvlande vatten.

Där blev jag utsatt för bråddjupets faror,

lindades gräs runt mitt huvud som snaror.

Överfallen av vattnet och saltet

fördes jag nedåt till djupet av alltet,

att slutligen hamna i Skapelsens botten.

Jag, som har suttit och jollrat på toppen!

Jag, som var Jona, vem har jag nu blivit?

Jag, Din förtrogna, har jag nu fördrivits?

Du kastar och doppar mig som Du behagar,

nu bakom köttlås i valfiskens magar.”
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Kommen så långt Jona tappade andan,

sög ifrån gälen den luft som där samlats.

Gälarna pumpade fram och tillbaka,

hans silade andetag var dock svaga.

Mäktiga Storfisken flämtade, klappade, 

bördan till höger till vänster kantrade.

Jona, svältande, ulkande, plågad

i stinkande mörkret fortsatte vråla

och yla, som vargen fångad i gropen. 

”Du har låst in mig, Herre, Din order!

Du här i botten av gyttjan tryckt fast mig!

Du från Din strålande blick har stött bort mig! 

Likväl... i ögonens svartblinda håla

Ditt heliga tempel jag slutar ej skåda.

Min hungriga blick sköt sig ut såsom pilen,

och nattsvärtan framför mig klyvdes på mitten.

I skarpsynen växte min tro och min tillit:

vart Du än går Du dock inte försvinner.

Jag gömt mig för Dig, men förgäves. Jag flydde 

i havets svåraste storm, men Du följde!

Din trotsige tjänare har Du nu plågat, 

hans ensliga fåfängas horn har Du bockat.

Ju längre jag sjunker i vidriga djupet

synes alltmera Ditt ansikte – ljuset.

Nu har jag lärt att jag inte kan fly Dig.

Vill jag ej tåla, jag dubbelt får lida.

Gud, Du ej heller får lämna mig sviken,

om jag så rimmas till saltkött i fisken.”
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Valfisken smällde ordenligt med fenan.

Jona då ilsket tog spjärntag med benen.

Smärtan växlade – ingen förskonad –

från Jona till fisken, från fisken till Jona.

Talade Jona: ”Vem får mig att dansa?

Vem står emot att jag tyst ger upp andan?

Du saltade ned mig i salthavets syra

och slår som jag vore en leksakssnurra.

Själen har tvingats försmäkta, till intet.

Men Herren visst vill jag ska räddas till livet.

Herre, Du kallar mig som på Din vallhund,

frälser mig ut ur förruttnelsens avgrund.

Kommer Du nu för att lyfta på bommen

jag lovar att – skällande – uppsöka hjorden. 

Har den nu nått Dig, äntligen, bönen,

min vädjan som skrikits på längden och höjden?

Piska mig, piska i visdom och prygla!

Jag ska inte glömma det som jag bedyrat.

Den som förlorar sin själ ner i lögnen

får söka sin lycka bara i drömmen.”

Sade han. Kom så den fjärde dagen.

Fisken fick påbud att tömma sin mage,

utspydde Jona våldsamt på stranden

med blod, fett, och galla, som stänkte i sanden.
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Tredje delen

För andra gången nu talade Herren:

”Jona, stig upp för att anträda färden.

Vandra mot Nineve utan att vila,

gör vad du har blivit ålagd, predika!”

Jona då började gå emot staden, 

vars kärna kan nås först på tredje dagen –

i Nineve kan man tre dagar i ände

vandra sig vilse i vindlande gränder.
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Sålunda nådde han första kvällen

ett stjärnformat marknadstorg där han ställde 

sig högt för att tala. Månglarna skrattade

pekande på hans klibbiga kappa,

vildvuxna skägg och trasiga byxa.

Jona förkunnade gudomens läxa:

”Himlarnas Herre och Guds befallning:

Väldiga Nineve, genast gör bättring!

Eljest ni brinner i osande svavel

och sjunker i jorden på fyrtionde dagen!”

Jonas blodsprängda ögon nu glödde, 

svettfloder såriga ansiktet sköljde.

Månglarna fortsatte bara att babbla,

äta och köpslå, fuska och käbbla.

Jona smet undan förskräckt och besviken

i kvalmiga lukten av olja och fikon.
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Följande kväll kom han till en teater.

Artister och mimare, luftakrobater

ålade, kråmade runtom på torget

och kysstes helt oblygt inför allt folket.

Jona klev upp på den översta bänken.

Det bölade strax ur den skäggiga käften,

som om en tjur skulle anträda scenen.

Villrådigt tystnade sorlet i leden.

Herren, med Jonas röst, hördes gasta:

”Bäva nu, Nineve, botgör med fasta!

Blott trettinio solvarv är kvar

förrn ni i blod och glöd går i kvav.”

Kvinnorna flockade sig omkring Jona,

tassade efter, en narraktig klunga.

Drömmande såg de från hjässan till hälen,

nosade på både kroppen och själen.
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Nådde han så, av kvinnor omskansad,

på tredje dagen till kungapalatset.

Ryktet hade nu gått, han var väntad.

Fördes så in. Där på dyrbara bäddar

halvlåg de mäktiga. Bildsköna slavar

myllrade, tjänare dansade nakna,

andra med vinande knivar och svärd

slogs som på lek tills den ene var död.

Jona placerades på piedestalen,

högt så envar kunde roas av talet,

delges den tid när som allt brakar samman.

Jona tog kraft till att häftigt förbanna

alla i hovet, kungen och makten,

frillorna, hela det stora palatset,

skådespelarna, tysta mimarna,

handelsmännen såväl som skrivarna,

storslagna Nineve, hela trakten.

Hoppade ned, passerade vakten,

sprang genom salarnas skog av statyer,

ut genom hallen, dess port, galleriet,

trädgården, sjön, och upp över gallret,

ned i kanalen att kana på vattnet,

längs murar, gator, gränder och stigar,

bort ifrån Nineve, ut i det fria.

En enda tanke nu glödde i skallen:

Nineve stad skulle snart vara fallen.
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Gick ut i öknen vars sparsamma gröda 

gräshoppor redan förbrukat som föda. 

Sanden var het, kunde inte beträdas

kortaste stund utan fotbeklädnad.

Avgav ett löfte att just trettioåtta

dagar i öknen bedja och fasta,

stanna tills svavelosande brandens

glöd hade falnat vid himlaranden 

och dånet förkunnat att avgrunden öppnats,

tornet på stora fästningen störtat,

och alla i Nineve kallats av döden:

var man, hans fader, moder och söner,

döttrar och barnbarn, systrar och bröder

– så som blev fordom Jeróboams öde.
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Därefter, baklänges från trettiåtta,

räknade Jona dagarna noga,

ropande: ”Herre, Du Mäktige, se mig!

Herre, Ryktbare Hämnare, hör mig!

Du har nu sänt mig, en mask till de maskar 

som levde emot Dig utan att straffas.

Hellre jag suttit och tvinat i öknen,

jagat små gräshoppor, grävt efter rötter.

Fromhet och fasta förblir i Ditt skilje

agnar, och medskyldig är den som tiger.

Brodern har ansvar för faderns söner.

Envar måste vandra dit Du honom sänder.

Den onde struntar totalt i den gode.

Skapare, se vad jag fått: hån och ovett.

Jag, Din tjänare, ensam med skammen.

Klena som vapen är vältal och sanning.

Ingen är nyttan med ord eller böner,

bara med maktmedel ondskan förödes.

Jag, denne Jona, som älskat blott Freden 

har blivit profeten för striden och döden.

Anfall dem alltså, förinta dem, Fader!

Död åt nationen av onda bastarder!

Det blir inte fredligt och rättvist på jorden 

förrn Nineves flammor bränner bort molnen.”
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Veckorna gick, kom den fjärde och femte,

snart trettisjunde dagen tog ände.

Kom nästa morgon, middagen, kvällen.

Jona höll vakt över himlapällen.

Mörkret så föll över himmelens rand,

men inget av Nineves hus stod i brand.
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Fjärde delen

Herren nu såg att i ena och andra

hjärtat nog Jonas ord hade stannat

och grott såsom frön i den goda jorden.

Som glöden i veden pyrde så orden.

Tänkte han: ”Jag äger tid, jag kan bida. 

Kommande seklen står vid min sida

att blåsa på fyren så glöden blir lågor.

Jona han tänker ej långt, den stollen.

Han ska gå bort, sen finns andra att sätta

i värvet.” Men Jona han visste ej detta.
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Således blev han sjusärdeles ilsken

och sa: ”Sen jag satt mig härute i öknen

dag efter dag många människor sökt sig 

hit ifrån staden, och alla har sport mig 

hånfullt, men samtidigt ångrande, rädda,

hur många dagar är kvar. Jag berättar,

meddelar siffran. Mitt ord nu mej skämmer.

Jag har ju ljugit och så min kalender.

Gud, Du har ljugit! Det ingick i planen?

Beröva de ångrande viljan och kvalen?

Egentligen hade jag fattat och anat...

flydde ju därför till Jafo och havet.

Du är ju den som förvandlar det onda.

Därmed Du slutgiltigt skapar det goda.

Herre, tag åter den själ Du mig givit,

döden för Jona är bättre än livet.”

Här bör man veta: När Jona förlöpte 

staden för öknen så sprang han åt öster.

Kommen på avstånd hade han funnit

säte inunder en storbladig kurbits.

Rankorna slingrade uppför en trädstam –

ett uttorkat träd som gått under i hettan.

Kurbitsen skuggade brännande hjässan.

Han satt där att Nineve vakta i väster,

i slöjan av diset som solgasset vävde.

Hans kurbits var Jona till avsevärd glädje.
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Tidigt en dag store Guden lät städsla

en tunn liten mask, som han manade äta. 

Småkrypet gnagde då djupt ner i roten,

bringade slingrande rankan att sloka,

de skyddande bladen att krulla till rullar,

hela hans kurbits att skrynkla och skrumpna.

När masken till kvälls hade slutat att tugga

återstod intet av skärm eller skugga.

Herren då ökade sandöknens hetta,

som brände i Jona och stekte hans hjässa.

Han skickade östliga torkande vindar,

som piskade hårt på hans magrande kinder.

Jona blev fruktansvärt matt och en svindel

gungade honom i rundel och vindel.

Han upplevde åter sin båtfärds elände,

magen som vände sig,törsten som brände

”Gud, kalla åter min själ, jag nu ber Dig.

Bättre för mig att jag dör än jag lever”
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Herren då svarade. ”Du har nog rätt att

gräma dig lite, men ursinnets hetta,

finns den med rätta? För att din kurbits

blad har förötts och dess skugga försvunnit?

Svarade Jona med stigande vrede:

”Jag förblir ilsken så länge jag lever.”

Herren då sade: ”Du nu beklagar

en kurbits, som över en natt kom i dagen

blott för att vissna en senare natt. En 

planta som kostat dig inte ett vitten,

som du inte drivit, som du inte vårdat,

under vars bladverk du legat och dåsat.

Skulle ej Nineve mig få beveka,

den väldiga staden som formats i sekler,

segrares krigsläger, utspridd i öknen,

med tornen som tävlar att stiga i höjden,

staden vars gränder och gator mig giver

en bok full med bilder ifrån svunna tider?

Skulle ej jag kunna vara barmhärtig

mot tornet, vars trappa är väg mot en framtid?
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Staden, som varit en fackla som brunnit

under de stora epoker som svunnit,

generationer som ledda av lågan

motstått de vildaste ökenstormar,

människor mångfalt hundrade tusen,

som arbetat tåligt, satt bo, vårdat husen? 

Vad ninevern gjorde med vänstra handen

och vad med den högra står skrivet i sanden.

Lämna åt mig du att utskilja svaren.

Orden är dina men mina är vapnen.

Du är predikaren, jag den som handlar. 

Staden, likt kurbitsen, lever ej evigt.

Du inte heller. Den tiden ska randas

då nyare ninever födes att andas,

nyare jonaer kommer till världen,

nyare kurbitsar gror från dess kärnor.

Fyrtio dagar, år eller sekel –

för mig har de alldeles samma mening.”

Sålunda talade Herren, och Jona

teg, medan solen på himlen sakta

fortsatte vandra, och torngaveltrappan

i Nineve hävde sig långsamt av hettan.

Staden stånkade, sträckte i sanden:

en levande best där vid himlaranden.
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jonas bön

Orden är mig inte trofasta längre

eller, likt överflödande bäcken

som villrådigt mist både stranden och målet,

bär jag det gamla fåfänga språket

så som de vilsna flödena fraktar

stolpar, fördämningar, rämnande häckar.

Må Herren ge bädd åt min flödande bäck, att

den måtte ledas på säkraste vägen

till havet, och att på krönet av dikten

må stå de av Honom snidade rimmen,

som finnes i boken här på min hylla;

må Bibeln bli diktkonstens lära och mylla,

så att jag som Jona - din maklige tjänare, 

jag som gömde mig länge, att senare 

som Jona i Valfisken sväljas, försvinna

i plågornas levande döva och brinnande

mörker, ej blott tre dagar och månader,

även tre år och tre sekler, innan

jag djupt i en evig och ännu blindare 

Valfisks mun får slutligt försvinna

– den gamla rösten får åter, och orden

som Herren har viskat mitt öra, modigt

likt led av soldater i klanderfri ordning,

ut ur min dåliga strupe får välla, 

och låt mig ej tröttna förrän det kvällas,

eller vad tid som Himlens och Nineves 

Makter ger, och må jag ej nu gå ur tiden.


