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Alfred Edward Housman

A KÖLTÉSZET NEVE ÉS TERMÉSZETE
Ruttkay Kálmán fordítása

„Óhatatlanul fe l kell vetni a kérdést, hogy mennyire 
lehet illetékes vagy akár (tőle telhetőleg) jó, de nem 
illetékes kritikusa a költészetnek az, aki maga nem 
költő, legalább in posse. Lehet-e illetékes, lehet-e jó  
kritikus, de nem egyenrangú ? Ám  felmerül itt egy 
másik meggondolás is. Tegyük fel, hogy az illető 
nemcsak hogy nem költő, hanem rossz költő. Akkor 
mi van?"

(Coleridge: ANIMA POETAE. 127k o.)

Először is kötelességem hálával nyugtázni a megtiszteltetést azoknak, akik a Leslie 
Stephen-előadó személyét kiválasztják, és megköszönni jóindulatuknak ezt a jelét. 
Másodszor, kötelességem kijelenteni, hogy döntésükkel nem értek egyet, és választá
sukat helytelenítem. Ma van huszonkét éve, hogy itt, az egyetemi tanácsházban leg
utoljára, egyszersmind legelőször beszéltem, s akkor tartott székfoglaló előadásom
ban, amelyben elmondtam, hogy ez az egyetem mit nem várhat tőlem, ezeket a szavakat 
használtam: „Nem tudom, az irodalomkritikusi képesség-e a legnagyobb adomány, amit az ég 
a kincstárából adhat, de az ég láthatólag így gondolja, mert ezt az adományt nagyon szűkmar- 
kúan méri. Szónokok és költők, bölcsek és szentek és hősök, ha nincsenek is annyian, mint a tenger 
fövenye, gyakrabban tűnnek fel, mint a Halley-üstökös; az irodalomkritikusok ritkábban. És ha 
úgy századonként, két évszázadonként egyszer megjelenik az irodalomkritikus, legyen szíves va
laki itt, a matematika e hajlékában megmondani nekem, mi az esélye annak, hogy éppen a 
klasszikus filológusoknak nevezett tudósok kis csoportjában fog megjelenni. Ha erre a merőben 
véletlenszerű egybeesésre legutóbb a tizennyolcadik században adódott példa, Lessing személyé
ben, sok időnek kell eltelnie addig, amíg ez újra megesik, és ha már a huszadik században esedékes 
egy újabb ilyen ember felbukkanása, csak annyit tudok, hogy az nem én vagyok. ”

Az elmúlt huszonkét év alatt‘bizonyos tekintetben javultam, más tekintetben rom 
lottam, de annyit nem javultam, hogy irodalomkritikus vált volna belőlem, ám nem 
is romlottam annyit, hogy annak képzeljem magam. így hát én nem a szaktekin
tély hangján szólok önökhöz, amelyet joggal használ az, aki valóban irodalomkriti
kus, és olykor felvesz az is, aki csak annak hiszi magát. Ha tehát valaki Jehovát akarja 
hallani a Sión hegyén, vagy egy szekta imaházában mennydörögni, annak máshová 
kell mennie.

De a különféle nyelveken írott legjobb irodalom egész életemben m indig igaz örö
möt szerzett nekem, és a kedvtelésből állandóan olvasott jó  irodalom remélhetőleg 
mégiscsak használ valamit az olvasónak: élénkíti lassú felfogását, élesíti tompa ítélő
képességét, és finomítja személyes véleményeinek nyerseségét. Ezek azonban tovább
ra is csak személyes vélemények maradnak, és nem veendők olybá, m intha a külön
leges éleslátás és tudás bizonyosságával közölt igazságok volnának. De remélem, hogy
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a rövidség kedvéért meg az önök érdekében is egyszer s m indenkorra elfogadják ezt 
a nemleges álláspontomat, és ha majd azt mondom netán, hogy valami így és így van, 
nem fognak ahhoz ragaszkodni, hogy ehelyett azt mondjam: bátorkodom  megkoc
káztatni, hogy így gondoljam, vagy hogy szerény véleményemet ítéljék meg önök jobb 
belátásuk szerint.

Van egy olyan irodalmi tárgy, amelyről, úgy vélem, hasznosan szólhatnék, m ert ez 
tudományos tárgy is, s egy tudós nyugodt lélekkel foglalkozhat vele, sőt alkalmasabb 
is erre a feladatra, m int a legtöbb irodalmár. A verselés mesterségének, amit először 
mai előadásom tárgyául akartam választani, sok olyan tény szolgál alapjául, amelyet 
e mesterség legtöbb művelője sem ismer, s ami sikerül nekik, ha sikerül, aztjó fülüknek 
köszönhetik. Ezt a rejtett alapot, amely az egész verselés feltételeiül szolgáló term é
szetes törvényekből áll, és a jó  verselés által szerzett öröm titkos forrásait csak kevéssé 
tárták fel a kritikusok; néhány oldal Coventry Patmore-tól és néhány Frederic Myers- 
től tartalmazza mindazt, amit, vagy mindazt, ami érdemlegeset írtak ebben a tárgy
körben;* és ezekhez az oldalakhoz én is hozzá tudnék adni még néhányat. De ezek
ből nem lenne jó  előadás, elsősorban kis terjedelmük, másodszor a szárazságuk mi
att, harm adszor pedig azért, m ert a hallgatók nemigen tudnák követni, s amit m on
danék, könnyebb volna írásban közölni, m int szóban. Ezek miatt az okok miatt le
tettem hát eredeti szándékomról, s helyette olyan tárgyat választottam, amely sokkal 
kevésbé pontosan körvonalazható, s ezért az én adottságaimnak kevésbé felel meg, de 
amelyet valamelyest pontosan mégis meg lehet közelíteni, s reményem szerint nekem 
is sikerül.

Amikor az em ber a költészet mibenlétét kezdi vizsgálni, az első akadály, amibe be
leütközik, az, hogy maga a név eleve bizonytalan, és többféle egyaránt elfogadható 
jelentése van. Angolul nem tűnik helytelennek, ha „próza és vers” értelmében beszé
lünk „prózáról és költészetről”. Csakhogy ez pazarlás; eltékozlunk egy becses szót az
zal, hogy olyan értelm et akarunk beleszuszakolni, amelyet egy tágabb jelentésű szó 
fed pontosan. Vers lehet „rímes nyekegés”, m int a Tabard fogadó gazdájának véleménye 
szerint a Sir Thopas meséje, és a költészet elnevezést általában olyan versre korlátoz
zuk, amely legalább irodalomnak mondható, bár a prózától esetleg csak mértékes for
májában különbözik, és a prózánál csak annyiban magasabb rendű, amennyiben ez 
a forma, csinosabb lévén, magasabb rendű, és amennyiben a vele általában együtt járó  
tömörség magasabb rendű. Van azután olyan vers, amely szerzőjének tehetsége és 
mesterségbeli tudása okán szerez igaz, nagy örömöt.

* Olyasmikre gondolok, mint például: a súlyosabb és gyengébb nyomatékoknak bizonyos versmértékekkel, 
de nem mindegyikkel velejáró váltakozása; a zenei szünetekhez hasonló néma és láthatatlan verslábak meg
léte a versben; az, hogy bizonyos különböző hosszúságú sorok miért állnak össze harmonikusan, míg mások 
esetében nagy tudás vagy jó  szerencse kell ahhoz, hogy ez sikerüljön; miért van az, hogy míg rímtelen jam- 
bust lehet tíz vagy hat szótagú sorokban írni, nyolc szótagú sorokból nem lesz vers, ha nem rímelnek; hogy 
Coleridge a Christabf.l előszavában meghirdetett új elméletének alkalmazásában miért esett két szék közt 
a pad alá; a nyomaték megfordításának szükségszerű korlátozása, amit Milton jól értett, és amire Bridges 
nem ügyelt; két egyaránt hibátlan és ugyanazokat a magánhangzókat és mássalhangzókat tartalmazó rím
pár közül miért hat a belső fül számára gazdagabbnak az egyik és szegényesebbnek a másik; az alliteráció 
szerepe a versben, és hogyan kell a fogalmát szűkíteni, ha azt akarjuk, hogy olyasmi legyen, ami szerepét 
be tudja tölteni, hatását nem téveszti, és főleg nem ütközik saját céljával.
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„Now Gilpin had a pleasant wit 
And loved a timely joke,

And thus unto the Callender 
In merry guise he spoke:

I  came because your horse would come;
And, i f  I  well forbode,

My hat and xvig will soon be here: 
They are upon the road. ”

„Mármost Gilpin derűs kedély, 
Tréfára kapható,

S mit a takácsnak válaszol, 
Úgy tetszik, víg a szó:

»Jöttem, amiért a lovad,
S úgy következtetem,

Hogy a parókám, kalapom 
Beér alighanem.«”*

[William Cowper: THE DIVERTING HISTORY OF JOHN GlLPIN]

Ez pompás, de ha valakitől tipikusan költői példát kérnek, nem ezeket a sorokat fogja 
idézni. Nem szükségszerű, hogy egy tipikus példa csak valamelyest is kevésbé egysze
rű, világos és direkt legyen, de az egy kicsit felette fog állni ennek.

„Come, worthy Greek, Ulysses, come, 
Possess these shores with me:

The winds and seas are troublesome, 
And here we may be free,

Here may we sit and view their toil 
That travail in the deep,

And joy the day in mirth the while, 
And spend the night in sleep.”

„Jer, Ulysses, jer, jó görög,
E partot bírd velem;

Terhes szélvész és hab között,
Itt nincs nyűg, kötelem;

Itt ülve nézzük, mily robot, 
Amit a mély kiró,

Míg köszöntnek ránk víg napok 
S éjünk álmot hozó.”

[Sámuel Dániel: ULYSSES AND THE SlRF.N]

Itt már nem a takács lovával vágtatunk, hanem  a Pegazussal repülünk. ígéretes ifjú 
poéta jól teszi, ha elraktározza emlékezetében ezt a versszakot, nem  azért, hogy m in
tául tegye maga elé, hanem  hogy próbakő gyanánt használhassa bármikor. Nyelvezet, 
tempó dolgában ez egyaránt tökéletes. A legköznapibb szavakból áll, mégis, egy sze
mernyi próza sincs benne, és szállott légyen bár sokkal közelebb az éghez a költészet 
mestersége, soha biztosabb és könnyebb szárnyon nem szállott.

Tökéletes, m ondom; és semmitől sem lehet a tökéletesnél többet követelni; csak
hogy a költészet ennél többre is képes, éppen ezért többet is kell elvárni tőle. Van a 
költészetnek egy olyan fogalma, amely nem m erül ki a nyelv tisztaságában, a verselés 
gördülékenységében s az általuk nyújtott egyszerű, hogy úgy mondjam, színtelen 
örömben, de megköveteli azt is, hogy legyen ezekben valami, ami sajátosan és érzé
kelhetően megindítja, megrendíti az embert. Tegyük a Dánieltől idézett versszak mel
lé Bruce vagy Logan KAKUKK-ját:

* A szemelvények többségét N. Kiss Zsuzsa fordította. A továbbiakban a fordító nevét csak akkor tüntetjük 
fel, ha a fordítás mástól való. -  R. K.
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„Sweet bird, thy bower is ever green, 
Thy sky is ever clear;

Thou hast no sorrow in thy song,
No winter in thy year. ”

„Édes madár, zöld lugasod, 
Tiszta mindig eged, 

Dalod nem ismer bánatot, 
Sem esztendőd telet. ”

[John Logan vagy Michael Bruce: ODE TO THE CUCKOO]

Új elem jelenik itt meg, egy leheletnyi érzelem. S én úgy vélem, a költészet sajátos 
feladata: érzelmet sugározni; nem gondolatot közölni, hanem olyan rezgést kelteni 
az olvasó lelkében, amely annak felel meg, amit az író érzett. Még ahol nem is ennyire 
szép és elragadó a verselés a külső formájában, például Johnson eme soraiban,

„His virtues walked their narrow round, „Szűk kör volt, mit érdeme rótt,
Nor made a pause, nor left a void; Hiánytalan, folyamatos,

And sure the Eternal Master found Meggyőzvén a Mindenhatót,
The single talent well employed. ” Az egy talentum kamatoz.

[Samuel Johnson: On THE Death OF Dr Robert LEVET]

ugyanez lehet a hatása, és hasonló reakciót válthat ki.
Ennél magasabbra most nem hatolok a költészet lépcsőjén. Ezt a két példát azért 

választottam, m ert majdhogynem igénytelennek m ondhatók, s alig van bennük több, 
m int annak az ígérete, hogy hova is ju tha t el a költészet. Ez nem emelkedett vagy fenn- 
költ vagy erőteljes; nem nyűgöz le nagyszerűségével, nem járja át tőrként a szívet, 
nem rázza meg a lelket, nem akasztja el a lélegzetet. Mégis költészet, ha nem is a leg
nemesebb, de a megfogható legnemesebb értelemben az.

„Duncan is in his grave; „Duncan lent a sírban;
After life ’s fitfu l fever he sleeps well. ” Nem gyötri többé a lázroham élet. ”

[William Shakespeare: MACBETH. III. felv. 2. szín. Szabó Lőrinc ford.]

Még az ilyenfajta költészetre sincs más szavunk.
Azt m ondtam, a „költészet” szónak annyi elfogadható jelentése van, hogy pusztán 

ezért is nagyon nehéz a természetéről beszélni. Már csak ezért sem szabad növelnünk 
a zűrzavart azzal, hogy e szóval önkényesen bánunk, s olyan, egymástól eltérő dol
gokra használjuk, amelyeknek m ár megvan a saját nevük, vagy pedig olyan új dol
gokra, amelyekre új neveket kell kitalálni.

Volt az angol költészetnek egy egész korszaka, amelyben a költészet helyét egészen 
másvalami bitorolta, amit találóan és jellemzően úgy hívtak, hogy elmésség; elmésség 
nem a szó mai értelmében, hanem  ahogy Johnson határozta meg: „egymástól különböző 
képek összekapcsolása vagy rejtett hasonlóságok felfedezése látszólag eltérő dolgok közt . Az ilyen 
felfedezések nem költőibbek, m int az anagrammák, s ami örömöt szereznek, az tisztán 
szellemi öröm, és szelleminek sekély, de leginkább éppen ezt a fajta öröm et kereste és 
találta meg a versekben a művelt réteg a XVII. században ötven, sőt több éven át. A 
kortársaiknak ezzel szolgáló írók között néhányan véletlenül jelentős költők voltak, s 
bár soraikból általában hiányzott az összhang, s nyilván süket matematikusok szabták 
őket m éretre és kötözték nyalábba, költészetük egy csekélyke része mégis szép volt,
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sőt nagyszerű. De nem ezzel hódítottak, s nem is ezzel akartak hódítani. A hasonlat, 
a metafora, ezek a költészet szempontjából lényegtelen dolgok voltak az ő legfőbb 
gondjuk, és ezeket annál jobban becsülték, minél kiagyaltabbak voltak. Nem arra 
szánták ők ezeket a járulékos elemeket, hogy valami hasznukat vegyék, hogy m on
dandójuk felfoghatóbbá vagy eszméik világosabbá váljanak; még csak dísznek sem 
igen szánták őket, és azzal sem törődtek, hogy egy képnek van-e annyi saját ereje, 
amivel tetszést tud kiváltani; az ő céljuk az volt, hogy újszerűséggel lepjenek meg és 
ötletességgel szórakoztassanak egy olyan közönséget, amely csak azt az egyet kívánta, 
hogy meglepjék és szórakoztassák. Bármilyen kéjes élvezet lehetett is azt olvasni Mária 
Magdolna szeméről, hogy

„Two walking baths, two weeping motions, „Két lábra kelt kád, könny-zarándok:
Portable and compendious oceans” Hordozható, sűrített óceánok”

[Richard Crashaw: SAINT MARY MAGDALENE, OR T he WEEPER]

ez nem költői élvezet volt, és nem helyénvaló ilyen portékára a költészet címkéjét ra
gasztani.

Hogy mi a helyénvaló, arra még jobban kell ügyelnünk, amikor valami új dologtól 
vagyunk annyira elragadtatva, hogy azt a szóba jöhető legmagasztosabb névvel akar
juk  illetni. Vigyázzunk, nehogy úgy bánjunk a „költészet”-tel, m int a vegyészek bántak 
a „só”-val. A só az ízéről felismerhető kristályos anyag, neve olyan régi, m int az angol 
nyelv; az angolok közkincse, akik tudják, hogy mit jelent, nem pedig egy háromszáz 
évesnél is fiatalabb tudomány magántulajdona, amelynek kellett egy szó annak az új 
fogalomnak a megnevezésére, hogy „olyan sav, amelynek a hidrogénjét részben vagy 
egészben egy fém pótolja”, és lustaságból a régi és alkalmatlan „só” szót vette igénybe, 
ahelyett, hogy új s éppen ezért alkalmas nevet eszelt volna ki. A követendő jó  példa 
az a vegyész, aki amikor először, legalábbis tudomása szerint először észlelte az anyag 
egy addig meg nem nevezett formáját, nem tulajdonította el számára valami másnak 
a nevét, hanem  a saját fejéből kitalált egy arra illő nevet, és az újkori em ber szókészletét 
a jó l használható „gáz” szóval gazdagította. Ha a „költészetet” olyan tárgyra használ
juk, amely sem formájában, sem tartalmában nem emlékeztet semmire, amit eddig 
annak hívtak, nemcsak a nyelvet sértjük és rontjuk meg, hanem  a tiszteletlenség és 
káromlás bűnébe is eshetünk. Lehet, hogy a „költészet” nagyon is hitvány név a szóban 
forgó tárgyra, lévén a tárgy bizonyára valami más, esetleg valami magasabb rendű. 
Amikor az Ú r esőként bocsátott kenyeret az égből, úgy, hogy az emberek angyali ele
delt ettek, és Izrael fiai a pusztának színén apró gömbölyűségeket láttak, olyan apró
kat, mint a dara a földön, azokat nem fürjeknek nevezték, hanem, átérezve a pillanat 
nagyszerűségét, azt mondogatták egymásnak: „Ez m anna.”

Van azután álköltészet is, tudatosan gyártott és pótszer gyanánt kínált hamisítvány. 
A nagy angol történelmi példa az a fajta vers, amely bőven term ett, és elnyerte m ű
veltek és műveletlenek tetszését egyaránt, abban a korban, amelyet, irodalom ra vo
natkoztatva, tág értelemben a XVIII. századnak hívnak; nem egy időrendileg véletle
nül elkezdődött és lezárult százéves időszak ez, hanem  egy hosszabb egységes, tényleges 
szakasz, az 1671-es SAMSON AGONISTES és az 1798-as LÍRAI BALLADÁK közé eső idő, 
amelynek szerves része, sőt legnagyobb hatású tényezője az érett Dryden munkássága.

Matthew Arnold, amikor több mint ötven évvel ezelőtt W ordsworthnek és Cole- 
ridge-nak a XVIII. századi költészetről vallott elítélő véleményéről beszélt, figyelmez-
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tetőleg megpendítette, hogy „sok jel vall arra, miszerint a XVIII. század és az akkori nézetek 
újból hódítani kezdenek”. Emlékszem, magamban azt gondoltam akkor, hogy ez azért 
mégiscsak kizárt, de lám, mit tesz az, ha irodalomkritikus valaki. Már sok-sok éve m u
tatkozik az a törekvés, hogy a XIX. századnak a XVIII. század költészetéről hozott 
ítéletét felül kell vizsgálni, s meg kell mondani, hogy a XIX. század elítélő véleménye 
nem volt más, mint a saját korabelitől eltérő költészet iránti ellenszenv megnyilvánu
lása. Ez tévedés. Az a kor nem azért becsülte le a XVIII. század költészetét, m ert je l
legében különbözött a magáétól, hanem  m ert -  még legjobb műveiben is -  minősé
gileg különbözött tőle, míg viszont saját korának legjobb költészete nem különbözött 
mindama korok újabb vagy antik, angol vagy más nyelvű költészetétől, amelyeket a 
költészet nagy korszakainak tekintünk. Ezt a mércét a XVIII. század költészete nem 
üti meg, még akkor sem, amikor nem korcs, még akkor sem, amikor egészséges és jó.

A XVIII. század angol irodalma csodálatos és nagyon élvezetes. Érték dolgában 
egyöntetűbb, mint bármely korábbi vagy későbbi időszak; s bár e kor sajátos feladata 
és jellegzetes vívmánya olyan egészséges, mesteri, izmos próza megteremtése volt, 
amely egy Milton vagy egy Jerem y Taylor nehézkes, díszes és öntetszelgő prózájának 
helyébe lépve megbízható eszköze lett a szabatos gondolkodásnak és az igazság elmé
lyült keresésének, versben is alkotott remekműveket, és talán egyetlen, lírainál terje
delmesebb költemény, még Az APÁCA PAPJÁNAK MESÉJE vagy A VÉN TENGERÉSZ sincs 
olyan tökéletes, m int A FÜRTRABLÁS. De a XVIII. században uralkodó és annak iro
dalmát meghatározó emberi tényező az értelem volt, s ez, m int Matthew Arnold m ond
ta, „némiképp elnyomta és elhallgattatta a költészetet”, és „fagyot lehelt a lélek eleven képzelő
erejére”. Az ember lemondott arról, hogy abból éljen, amit lénye mélységeiben talál, 
ehelyett olyan gondolatokkal foglalatoskodott, amelyek belül m aradnak az értelem ha
tárain; gyertyát gyújtott, és leeresztette a függönyt, hogy kizárja a költészet patrónáját, 
a holdat. Volt költészet ezután is, és ennek a költészetnek jó  része kitűnő irodalom, csak
hogy a kitűnő irodalom, ami egyszersmind költészet is, ettől még nem lesz kitűnő köl
tészet, és a XVIII. századi költészet akkor felelt meg céljának legjobban, amikor nem pró
bált meg költői lenni. А „XVIII. századi költészet” voltaképpen két különböző és egymás
sal össze nem keverendő dolognak az elnevezése. Volt egy jó, egészséges, köznapi valami, 
ami sikeresen látott el egy jó  és tisztes, bár nem magasrendű feladatot. A szatíra, a vitairat 
és a burleszk a XVIII. század szellemének jól megfelelő műformák, s amit a korszak ezek
ben nyújtott, annak nem volt párja, csakhogy ezekben nincs helye a magasrendű költé
szetnek, sőt az még kárt és torzulást okozna bennük, hacsak nem nagyon szűkmarkúan 
és óvatosan mért adagokban van beléjük keverve. A SZAMÁRLÁSZ befejezését akár fenn- 
költnek is mondhatjuk, de ezt a hangot a költő bölcsen a befejezésre tartogatta. Inkább 
csak annyi költői elemet bír meg a szatíra, amennyi az efféle sorokban található:

„Riches, like insects, when conceal’d they lie, 
Wait but for wings, and in their season, fly. 
Who sees pale Mammon pine amidst his store, 
Sees but a backward steward for the poor;
This year a reservoir, to keep and spare,
The next a fountain, spouting thro’ his heir,
In lavish streams to quench a country’s thirst, 
And men and dogs shall drink him till they burst. ”

„A kincs, akár a rovar, rejtező, 
Szárnyra vár, s kirajz, ha ideje jő. 
Mammon, mígsenyvedve óv zsákokat, 
Pórtól húzódozó sáfárt mutat:
Idén tározó, félretett fölös,
Jövőre kút, s kútfő az örökös;
Bő forrásából ország betelik,
Ember, eb pukkadásig vedelik. ”

[Alexander Pope: Epistle то Allen Lord Bathurst: O f the Use of Riches]
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Milyen pompás sorok! De az ilyenfajta írás, amely pedig igazi diadala volt és jogos 
büszkesége lehetett volna művelőinek, nem elégítette ki őket. Úgy érezték, hogy ez 
végül is nem egyenrangú más korok költészetével, és annak a költészeteszmének sem 
felel meg, amely halványan élt a lelkűkben, és olyasmi után vágyakoztak, ami kevésbé 
földhözragadt. Olyan volt ez, mintha a strucc repülni akarna. A maga elemében a 
strucc m inden élőlény közt a leggyorsabb. Lovat, lovast lepipál, s bár azt is tudjuk, 
hogy a bölcsességtől megfosztotta az Isten, és értelemmel sem ajándékozta meg, annyi 
észt mégis kapott tőle, hogy ne képzelje magát pacsirtának vagy sasnak. A XVIII. szá
zadi költőknek a magasrendű, lelkesült költészet nem jö tt csak úgy magától, m ert az 
azt tápláló heves érzéseknek akkor nem volt bővében a lélek, de ők azért csak neki- 
gyürkőztek, és a becsvágy parancsára megpróbálkoztak a fennkölt zöngeménnyel. Ah
hoz, hogy igazi költészetet alkossanak, azt hitték, olyasmit kell írniuk, ami a lehető 
legkevésbé sem hasonlít a prózára, és e célból kitalálták az úgynevezett „hibátlan és 
pompás nyelvezet”-et, ami abban állt, hogy mindig a rossz szót használták a jó  helyett, 
és nem törődtek azzal, hogy helyénvaló-e a dolog; díszként ezzel vontak be mindent, 
amit fennköltté akartak tenni. Ez figyelmet keltett, s nehéz volt észre nem venni, úgy
hogy a közvélemény hamarosan a költészet fogalmával kapcsolta össze, s idő múltával 
m ár csak ezt tekintette költőinek.*

Valójában ez egyszerre volt fellengzős és szegényes. Választékosnak szánt és ezért 
nagyon szűk szókinccsel élt, következésképpen alkalmatlan volt nagyszámú és sokrétű 
feladatainak teljesítésére. Természeti tárgyakat nem tudott érzékeny természethűség
gel leírni; emberi érzéseket nem tudott az azokénak megfelelő változatossággal és fi
nomsággal kifejezni. Sűrű, merev, rugalmatlan közeg került az író és műve közé. És

* Manapság szokás azt mondani, hogy a XIX. századnak szintén megvolt a maga nyelvezete. Csakugyan 
megvolt vagy lett, és a hetvenes-nyolcvanas években a kis költők és a versfaragók mind ugyanazt az állítólag 
költői nyelvezetet használták. Ez másodlagos volt és ízetlen, de nem abszurd; leginkább az áporodott és 
hervatag báj jellemezte.

„As one that for a weary space has lain 
Lull’d by the song of Circe and her wine 
In gardens near the pale of Proserpine, 

Where that Aiean isle forgets the main,
And only the low lutes of love complain,

And only shadows of wan lovers pine -  
As such an one were glad to know the brine 

Salt on his lips, and the large air again...”

„Mert ki hosszú időt nyűgben hevert 
Kirkéi dallal-borral telve el 
A kertben, hol Proserpina közel, 

Hol Égei-sziget tengert felejt,
S csak halk lant keserűi szerelmeket,

S csupán szeretők árnya vezekel -  
Az boldog, ha habot lát s venni kell 

Ajkára sót és nagy lélegzetet."

[Andrew Lang: T he O dyssey]

A XVIII. század levegőjének hatására sokkal jobb költők is írtak ennél sokkal rosszabbul.

„Lo! where the rosy-bosom’d Hours, 
Fair Venus’ train, appear, 

Disclose the long-expecting flowers 
And wake the purple year!

The Attic warbler pours her throat...

„Nézd a sok rózsás keblű Hórát, 
Vénusz kíséretét:

A rég-vágyó szirmot kibontják, 
Éled a bíbor év!

Torkot tár énekes madár”

és így tovább.
[Thomas Gray: O de on the Spring]
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a nyelvnek ez a tompulása saját keretein túl is következményekkel járt, hatása befelé 
terjedt, és eltompította az érzékelést is. Amit m ár nem lehetett leírni, azt érzékelni 
sem lehetett.

Ennek a stílusnak a vonásai és kialakulása kegyetlen megvilágításban vizsgálhatók 
Dryden Chaucer-fordításaiban. A LOVAG MESÉJE, Pálamon és Arcitas története nem 
tartozik Chaucer legjellemzőbb és legsikerültebb költeményei közé; ebben nem mozog 
olyan teljes otthonossággal, m int a PROI.ÓG-ban és a CHAUNTECLEER ÉS PERTELOTE 
MESÉJÉ-ben, és a tempója is egy kicsit bágyadt. Dryden fordításai Drydent ereje és 
képességei teljében mutatják, és ezek jó  részét őszintén és komolyan csodálni lehet. 
Nem volt érzéketlen Chaucer sajátos értékei iránt; volt annyi belátása, hogy m egtart
son ilyen sorokat, m int „Up rose the sun and up rose Emily” -  „Felkelt a nap s vele Emilia” 
vagy „The slayer of himself yet saw I  there”- „Az öngyilkosság képe ott meredt” [Geoffrey Chau
cer: Canterburyi MESÉK, A LOVAG MESÉJE, Kormos István ford.], tudta, hogy ezeken 
sem ő, sem más nem javíthat. De hasonló esetekben nagyon is gyakran próbáltjavítani, 
abban a hiszemben, hogy képes erre. Azt hitte, m int mondta, hogy „a CANTERBURYI 
MESÉK némelyikét mai, árnyaltabb nyelvünkre ültettem át”\ „elhagytam bizonyos szavakat, ame
lyeket védhetetlen hadállásoknak éreztem költőnknél, aki nem ismerte az erődítés újkori mester
ségét”-, „egyes helyeken -  m ondja -  hozzátettem egy kicsit a magaméból, ahol úgy gondoltam, 
hogy szerzőnkből hiányzik valami, és gondolatainak nem adta meg igazi fényüket, mert híjával 
volt a szavaknak nyelvünk kezdeti szakaszában”.

Lássuk a következményeket. Chaucer eleven és emlékezetes sorából: „The smiler -with 
the knife under the cloke” -  „az Orvot -  tőr ruhája rejtekén [Kormos István ford.] ez a 
három  sor lett:

„Next stood Hypocrisy, with holy leer, „A képmutatás: szentfazék, pimasz,
Soft smiling and demurely looking down, Szelíd mosoly, jámbor fő, leszegett,
But hid the dagger underneath the gown. ” De leple alól tőrrel fenyeget. ”

Vagy: „Alas, quod he, that day that I  was bore” -  „így szólt: Amely szült, áthozott a nap!” [Kormos 
István ford.] Ezt írta Chaucer, aki híjával volt a szavaknak, nyelvünk kezdeti szakaszában. 
Dryden a segítségére siet, és megadja a költő szavainak igazi fényüket, így:

„Cursed be the day when first I  did appear; 
Let it be blotted from the calendar,
Lest it pollute the month and poison all the year. ”

Vagy másutt:

„The queen anon for very womanhead 
Gan for to weep, and so did Emily 
And all the ladies, in the company. ”

„Atkozott nap, mely kezdte életem: 
A naptárból tűnjék az éktelen,
Hó szennye, év mételye ne legyen. ”

„A királynő, ahogy az asszonyok 
Szokták, sírva fakadt s együtt vele 
Emilia s a hölgyek serege."

[Kormos István ford.]
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Ha Homérosznak vagy Daniénak kellene ugyanezt mondania, vajon másképp akar
nák-e mondani? Ám Dryden szerint Chaucer nem ismerte az erődítés újkori mester
ségét, amit aztán ő így alkalmaz:

„He said: dumb sorrow seized the standers-by. 
The queen, above the rest, by nature good 
(The pattern formed of perfect womanhood) 
For tender pity wept: when she began 
Through the bright quire the infectious virtue

ran.
All dropped their tears, even the contended

maid.”

„így szólt: Búba esett, ki körben állt.
A királyné, jóságos módfelett, 
Nőiségben tökély, legteljesebb,
Sírt gyöngéd szánalommal. Kezdte ő,
S szép karában a ragály terjedő:

Mind könnyet ejt, a vívandó leány is. ”

Hát nem az Ézsaiás átka sújtott le Angliára: „Kövérítsd meg e nép szívét, és füleit dugd be 
és szemeit kend be”? Elgondolni is szörnyű, hogy egyáltalán lehetett ilyen érzéketlenség, 
amely ezt a híg locsogást összetéveszthette a hibátlan és pompás nyelvezettel. Még 
szörnyűbb azt látni, hogy ez bőségesen, folyamatosan és nyilvánvaló diadalmám or kö
zepette ömlött egy nagy és méltán híres szerző tollából. De a legszörnyűbb arra gon
dolni, hogy ő maga volt ennek a legfőbb forrása. A hibátlanság abban, hogy Emíliát 
„a vívandó leány”-nak nevezi, az ő hibádansága, és abban, hogy „szép karában a ragály 
terjedő”, a pompázatosság az ő saját ragályos bűne. Tanítványa, Pope annyira csodálta 
ezt a sort, hogy iLLÁSZ-fordításában kétszer is felhasználta:

„Through all her train the soft infection ran." „Kíséretében dúlt a lágy ragály.” 

„The infectious softness through the heroes ran.” „Ragályos lágyság lepte mind a hőst.”

[Alexander Pope iLlÁSZ-fordításából.]

Ugyanez a Dryden, amikor maga rontotta ízlése és a tévútra vezető nagyotakarás 
engedte, versben még jobban tudott írni, m int prózában, és vedrét ugyanannak a tisz
ta, egészséges, ízes angol nyelvnek a kútjában merítette meg. Milyen öröm, amikor 
hibátlanságot és pom pát felejtve, mesterkéletlenül szólal meg nyelvünkön:

„Till frowning skies began to change their cheer, „Míg kedélyben enyhülnek zord egek,
And time turned up the wrong side of the year. S az idő mutat téves évfelet.

Bare benting times and moulting months may Lehet vedlős hó, nincstelen-sivár,
come,

When lagging late they cannot reach their home. Oly kullogi, hogy haza sem talál.

Your benefices twinkled from afar; Te csillantottál javadalmakat,
They found the new Messiah by the star.” Új Megváltóhoz mutatva utat.”

[John Dryden: T he H ind and the Panther]
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És nemcsak a szatíra és a polemikus vers neki otthonos világában van erre példa, ha
nem még a MESÉK könyvében is, amelyben pedig távolabbra merészkedik. A virág 
És A FALEVÉL elé ezt a tizenkilenc saját sorát illesztette:

„Now, turning from the wintry signs, the Sun 
His course exalted through the Ram had run, 
And whirling up the skies his chariot drove 
Through Taurus and the lightsome realms of Love, 
Where Venus from her orb descends in showers 
To glad the ground and paint the fields with

flowers:
When first the tender blades of grass appear 
And buds that yet the blast o f Eurus fear 
Stand at the door of life and doubt to clothe the year, 
Till gentle heat and soft repeated rains 
Make the green blood to dance within their veins. 
Then at their call emboldened out they come 
And swell the gems and burst the narrow room, 
Broader and broader yet their blooms display, 
Salute the welcome sun and entertain the day. 
Then from their breathing souls the sweets repair 
To scent the skies and purge the unwholesome air: 
Joy spreads the heart, and with a general song 
Spring issues out and leads the jolly months

along. ”

„Teli jegyeit elhagyva a Nap 
Keresztül a Koson nekiszalad,
S fogatát áltálhajtva a Bikán 
Fenn terem a Szerelem magasán, 
Honnét köréből Vénusz mint eső 
Virág-felfestő s Föld-repestető.

A zsenge fűszál, kikelni serény,
S bimbó, mit rettent eurusi kény, 
Megtorpannának a lét küszöbén,
De sok langy záport hoz enyhe meleg,
S ereikben zöld vérük felpezseg;
Ily biztatásra valamennyi ád,
Gyöngyöt duzzaszt és szétvet szűk szobát, 
Nőtted, bontja széjjel szirmait,
Kart tár a Napnak és fényt szomjazik; 
Lélegző lelkűkből előlebeg 
Az édesség és elfú szennyeket.
A szív örömtől feszül, zsong a dal,
S színre lép a Tavasz víg hónapjaival. ”

[John Dryden: Fables. T he Flower and the Leaf]

Mennyi buja szépség és erő! és mennyi természetesség! Azt hiszem, én ezt a szakaszt 
lelkesebben csodálom és jobban élvezem, mint ahogy Pope vagy Johnson vagy Dryden 
saját kortársai tudták csodálni és élvezni, mert én kívül élek az ő börtönükön, azon a 
börtönön, amelybe maga Dryden zárta őket, m ert az én fülem nem arra van hangolva, 
hogy beérje a raboknak a börtönkápolnában énekelt zsolozsmáival, de meg tudom  hal
lani azt a vad zenét is, amellyel m inden faág telítve van a falakon kívüli szabad világban.

Ámbár ez az összehasonlítás nem egészen áll erre a szakaszra sem. Amikor Torinó
ban Barolo travecchiót iszogatok, nem zavar, még csak meg sem kísért az a gondolat, 
hogy Dijonban jobb a bor. Pedig jobb; és költészet is volt jobb, a Miltonét nem is szá
mítva, még a Drydent megelőző korcs és kificamodottan gondolkodó nemzedékében 
is. A Károly kori Parnasszusnak nevezett szemétdombon ritkásan elszórva akadtak 
tisztább fényű apró drágakövek, és Dryden legeredetibb költészete, négy összefüggő 
sornál sohasem több, és kettőnél több is csak ritkán, korai, idomtalan és fárasztó ver
sében, az Annus MlRABlLlS-ben található.

Nagy utóda, Pope, aki iLlÁSZ-fordításával sokkal káprázatosabb és csábítóbb pél
dáját adta a talmi stílusnak, és, ahogy Coleridge mondta, „a mi ál-költői nyelvünk legfőbb 
forrása” lett, mások előtt tágra nyitotta a kaput, de maga nem sokáig m aradt társuk 
azon a széles úton, amely a romlásba vitte őket. Felismerte és élete utolsó húsz évében 
kitartóan követte is tehetsége igazi irányát a szatíra vagy a verses polémia területén,
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ezekbe nem fektetett nagyobb mennyiségű vagy kivételesebb minőségű költészetet, 
m int amennyit megbírtak, s ő maga többet nem szállt fel a léggömbbel. Pope-ban ke
vesebb költői adottság volt, m int Drydenben, kortársaival egyetemben szegényebb 
szókinccsel élt, s bár verselése egyenletesebben jó, nem érte el a Dryden legjobb pil
lanataira jellemző lebegő tökélyt. Az igazi költészet legközelébe az őszinte belső hév 
emeli. Pope-nak lélek volt a testében, légies, tüzes elem, a Drydenében viszont csak egy 
nagy agyagrög, és Pope fennköltebb tud lenni Drydennél. De még az E l é g ia  eg y  SZE
RENCSÉTLEN HÖLGY EMLÉKÉRE című versében sem füst nélkül ég a tűz, és nyelvezete 
sem olyan természetes és tiszta, hogy az igazi érzelem teljesen érvényre jusson benne.

Apácának nem fá j soha a zárda,* és néhány okvetetlenkedő kivételével a XVIII. század 
beérte azzal, amit vezető költői nyújtottak. „Arra a kérdésre -  m ondja Johnson amit 
pedig feltettek hajdan, hogy vajon költő volt-e Pope, igazán felesleges másképp válaszolni, mint 
visszakérdezéssel: ha Pope nem költő, kiben található költészet?” Található költészet, Johnson 
doktor úr, például Watts doktorban.

„Soft and easy is thy cradle;
Coarse and hard thy Saviour lay,

When his birthplace was a stable 
And his softest bed was hay. ”

[Isaac Watts: A Cradle Hymn]

„Te bölcsődben lágy a párna, 
Megváltódé volt rideg, 

Istállóban jött világra,
Hitvány széna közt pihent. ”

Ez az egyszerű vers, rossz rímestül, m indenestül olyan költészet, amilyen Pope-tól nem 
telik. Azután van még költészet, Sámuel, az ön névrokonában, Benjaminben, akit 
ugyanolyan kemény fából faragtak, mint önt.

„What gentle ghost, besprent with April dew, 
Hails me so solemnly to yonder yew,
And beckoning woos me, from the fatal tree, 
To pluck a garland for herself or me?”

„Mely lélek, áprilisi, harmatos,
Int komolyan tiszafa ágához,
S eseng a végzetes fánál azért, 
Szednék neki vagy magamnak füzért?

[Ben Jonson: An Elegy on the Lady Jane Pawlet] 

Amikor Pope ezt utánozta, csak.ennyi tellett tőle:

„What beck'ning ghost along the moon-light „Mely szellem szólít holdámy szélein,
shade

Invites my step and points to yonder glade? S viszi ama tisztáshoz lépteim?
’Tis she!-butwhythatbleedingbosomgor’d...” Ő az!-D e miért a vérző kebel?” stb.

[Alexander Pope: ELEGY TO THE MEMORY OF AN UNFORTUNATE LADY]

Amikor azt hallom, hogy valaki Pope-ot kihívó hangsúllyal költőnek nevezi, az a gya
núm  támad, hogy a nyelv kétértelműségét használja ki, s azzal akar zavart kelteni a 
gondolkodásban. Hogy Pope költő volt, az igaz, de olyan igazság ez, amilyet a hazug

* „Nuns fret not at their convent’s narrow room. "William Wordsworth egy szonettjének kezdősora. Kosztolányi 
Dezső fordítása. -  R. K.
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emberek szeretnek, m ert olyan jól szolgálja a hamisság ügyét. Hogy Pope nem volt 
költő, az tévedés, de tisztességes ember, aki fél az utolsó ítélettől és a lángoló, kénköves 
tótól, esetleg mégis inkább ezt fogja mondani.

Az olyan költészetért, mint a Pope-é, lehetetlen tiszta szívből úgy lelkesedni, ahogy 
Johnson lelkesedett, s teljes kielégülést találni benne anélkül, hogy az ember képte
lenné válna a nemesebb költészet méltánylására vagy akár csak felismerésére, mikor 
szembesül vele. Johnson kritikusi ítélőképességét meglehetősen rossz színben tüntette 
fel az, ahogy sajnálatos őszinteséggel elmondta, miképp hatott rá  a LYCIDAS, de gon
doljunk arra  is, "hogyan reagált az olyan "költészetre, amely valahogy mégiscsak "létre
jö tt a XVIII. században, de jellegében teljesen eltér attól, s más korokhoz méltó; gon
doljunk csak arra, miképp vélekedett Collinsról. Személy szerint becsülte és kedvelte 
Collinst, és jó  szíve csakis azt súghatta neki, hogy jó t akarjon mondani barátja költé
szetéről, de becsületessége ebben megakadályozta.

Mint mondtam, elsősorban azért nehéz a költészetről beszélni, m ert a fogalom eleve 
kétértelmű. De fejtegetéseink során most egy olyan ponthoz ju to ttunk  el, ahol egy 
másik és talán még nagyobb nehézséggel találjuk m agunkat szemközt, amikor is el 
kell döntenünk, illetékes-e vagy illetéktelen a bíró, vagyis érzékeny-e vagy érzéketlen 
a befogadó. Fel tudom-e ismerni a költészetet, ha szembesülök vele? Van-e szervem a 
költészet felfogására? A művelt emberek többségének köztudomásúan és tagadhatat
lanul nincs, mi jogon higgyem én, hogy ahhoz a kisebbséghez tartozom, amelyiknek 
van ilyen szerve? Annyit tudhatok, hogy mit szeretek és csodálok, s azt módfelett sze
rethetem  és csodálhatom, de mi mondatja velem azt, hogy az költészet? Van-e több 
okom ezt gondolni, m int hogy a költészetet általában az irodalom legmagasabb for
májának tekintik, és hogy a magamról alkotott véleményem értelmében az, amit leg
inkább szeretek és csodálok, ne a legmagasabb rendű valami volna? De m iért ne vol
nánk hajlandók beismerni, hogy a költészetet talán nem  tudjuk érzékelni? Miért kel
lene önbecsülésünk szempontjából szükségesnek vélni, hogy tudjuk? Hány jó  és nagy 
embernek, hány szentnek és hősnek volt meg ez a képessége? Halljuk-e a denevér 
visítását? Valószínűleg nem, de kevesebbre becsüljük-e m agunkat ezért? Megpróbál- 
juk-e elhitetni másokkal, netán megpróbáljuk-e önm agunkat meggyőzni arról, hogy 
halljuk? Hát olyan elviselhetetlen dolog és olyan nagy csapás-e a hiúságunkra nézve, 
ha a többséghez tartozunk?

Ha valaki érzéketlen a költészetre, még nem azt jelenti, hogy versekben nem tudja 
örömét lelni. Ritka az olyan vers, amelyben csak költészet van, semmi más, és szár
mazhat öröm a járulékos elemeiből is. Meggyőződésem szerint a legtöbb olvasó, ami
kor azt hiszi, hogy költészetet élvez, csalatkozik, m ert nem tudja elemezni a benyo
másait, s valójában nem az előtte lévő passzus költészetét élvezi, hanem  valami egyebet, 
ami abban van, s ami jobban tetszik neki, m int a költőiség.

Kezdjük egy nagyon kézenfekvő példával. Istenfélő nőktől hallottam, hogy nekik 
a legszebb költészet a Keble-é. Keble költő; A KERESZTÉNY Év-ben vannak olyan da
rabok, amelyeket ateisták is élvezni tudnak, amit azonban az istenfélő nők a legtöbbre 
tartanak benne, ahogy azt maga Keble is óhajtotta, nem a versek költőisége, és erősen 
kétlem, hogy ha a kötet legjobb költeményét kellene kiválasztaniuk, bármelyikük is 
azonnal A húsvét utáni második VASÁRNAP-ot említené. A jó  vallásos költészetet, 
akár Keble-ben, akár Daniéban, akár Jobban, alighanem a hitetlen olvasók tudják a 
leghelyesebben megítélni és a legárnyaltabban élvezni.

Továbbá a m últ században nagy sereget tettek ki az úgynevezett wordsworthiánu- 
sok. Ma már sokkal kevesebben vannak, de Wordsworth költészetének igazi méltány
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lása nem csökkent ennek arányában, sőt azt gyanítom, még jócskán növekedett is. A 
wordsworthiánusok, annak alapján, amit Matthew Arnold m ondott nekik, hajlottak 
arra, hogy költőjükben azt dicsérjék, ami nem arra méltó. W ordsworthben leginkább 
az vonzotta őket, amit a filozófiájának lehet mondani; elfogadták a világmindenség 
erkölcsösségéről vallott nézetét s azt a meggyőződését, hogy a dolgok jó  cél felé ha
ladnak, még azt az elképzelését is hajlandók voltak átvenni, hogy a természet élő, érző 
és jóságos valami, pedig ez ugyanolyan mitologikus fogalom, m int a driádok vagy a 
najádok. Láthatóan érzékedének voltak arra a megindító hangjára, amely a szívébe 
markol és könnyet csal a szemébe ezreknek, akik mit sem adnak a nézeteire, meggyő
ződéseire; és bármilyen indokoltan becsülték is azt a képességét, hogy mélyen belelá
tott az emberi lélekbe, valamint erkölcsi eszméinek a nemességét, ezek a dolgok, ame
lyek szoros összefüggésben voltak költészetével, mégsem azonosak magával a költé
szettel.

Ha a lelkembe nézek, és megpróbálok tisztán látni e kérdésben, nem tudom  meg
győzni magamat arról, hogy vannak úgynevezett költői eszmék. Úgy vélem, nincs 
olyan becses igazság, olyan mély értelm ű gondolat, olyan magasztos érzelem, amelyet 
ne lehetne prózában kifejezni. Legfeljebb annyit tudok elismerni, hogy bizonyos esz
mék könnyebben, mások nehezebben fejezhetők ki költőien, és hogy az előbbieket a 
költészet megemeli, ezzel felmagasztosítja, majdnem áüényegíti, ez azonban külön 
nem észlelhető, hacsak elemző munkával nem.

„Aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét, megtalálja azt. ” 
Ez a legfontosabb igazság, amit valaha is kimondták, és az erkölcs világában a legna
gyobb felfedezés, de nem találok benne semmit sem, amit költőinek kellene monda
nom. Amikor azonban a Bölcsesség a PÉLDABESZÉDEK KÖNYVÉ-ben azt mondja, hogy 
„aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a 
halált”, nekem ez költészet, s ezt a szavak teszik, amelyekben a gondolat megjelenik; 
és az anglikán imakönyvben, a negyvenkilencedik zsoltár hetedik verse, „De senki sem 
szabadíthatja meg az ő testvérét, s nem köthet nevében egyezséget az Istennel”, nekem olyan 
megrendítő költészet, hogy a hangom majdnem elcsuklik, amikor olvasom. És hogy 
ennek a nyelv az oka, azt kísérletileg tudom igazolni: ugyanennek a gondolatnak a 
bibliai változatát, „Senki sem válthatja meg atyjafiát, nem adhat érte váltságdíjat Istennek”, 
minden megindultság nélkül tudom olvasni.

Nem az a költészet, amit m ondunk, hanem  ahogy azt mondjuk. El lehet-e hát kü
löníteni és úgy önmagában vizsgálni? Hiszen a nyelv kapcsolata a maga értelmi tar
talmával, jelentésével olyan szoros egység, hogy szorosabbat elképzelni sem lehet. 
Van-e tehát tiszta, salaktalan költészet, a jelentéstől független költészet?

Még ha van is a költészetnek jelentése, mint ahogy általában van, azt nemigen ta
nácsos kiemelten kezelni. „A költészet akkor szerzi a legnagyobb gyönyörűséget -  m ondta 
Coleridge - ,  amikor csak nagyjából értjük, nem pedig teljesen”, és a teljes megértés néha 
majdnem megsemmisíti a gyönyörűséget. A KÍSÉRTETES PALOTA Poe egyik legjobb 
verse, m indaddig, amíg beérjük annyival, hogy úszunk az általa kiváltott érzésekben, 
és csak homályosan fogjuk fel az allegóriát. De zavarónak érezzük, legalábbis én, mi
helyt kezdjük észrevenni, hogy milyen pontos az allegória a részleteiben, amikor kezd 
derengeni előttünk, hogy a szép palotakapu a Roger Usher szája, a gyöngy és a rubin 
a fogai és ajka, a sárga lobogók a haja, a tolldíszes, fakó bástyafal a homloka, és már 
csak annyi rem ényünk marad, s ez sem több, mint remény, hogy a szállongó illatoknak 
semmi közük sincs a hajolajhoz.

A jelentés az elme szüleménye, a költészet nem. Ha az volna, a XVIII. században
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jobb költészetet tudtak volna írni. Az adott körülmények között kik annak a kornak 
azok az angol költői, akiknél leginkább kicsendül és kivehető az igazi költészet hangja 
a korabeli nyelvezetből? Ez a négy: Collins, Christopher Smart, Cowper és Blake. Mi
lyen egyéb közös jellegzetességük volt négyüknek? Az, hogy őrültek voltak. Jusson 
eszünkbe, mit is m ondott Platón: „Az, akinek a lelkében nincs meg a múzsák őrültsége, s 
úgy kopogtat a költészet ajtaján, és azt hiszi, a mesterség jóvoltából olyasmi lesz majd belőle, amit 
költőnek lehet nevezni, rá fog jönni, hogy az ő józan ésszel összeszerkesztett költészete semmivé 
lesz az őrültek költészete mellett. ”

Hogy az értelem nem forrása a költészetnek, sőt még akadályozhatja is a létrejöttét, 
és arra  sem alkalmas, hogy a költészetet, ha mégis létrejött, felismerje, azt legjobban 
a Smart esete mutatja. Sem a Thomas Seaton tisztelendő ú r által alapított egyetemi 
jutalomdíj, sem a Legfőbb Lény öt különböző attribútum ának folyamatos vizsgálata 
nem csiholt ki belőle jó  költészetet, amíg épelméjű volt. Egyetlen olyan költeményét,* 
amely fenntartotta nevét, s amelyet csak a XIX. század kedvezőbb légkörében méltat
tak érdem e szerint, s amely a XX. század egyik legjobb versét ihlette,** ha nem is zárt 
intézetben írta, ahogy ezt a hagyomány tartja, m indenesetre nem sokkal az onnan 
való szabadulása után; és amikor a XVIII. században, a józanság és értelem korában 
összegyűjtötték költői műveit, ezt az egyet kihagyták m int olyat, amely „szomorú jegyeit 
viseli annak, hogy elméje a közelmúltban megháborodott”.

Collins és Cowper, bár mindketten megjárták a bolondokházát, feltehetőleg egyet
len verset sem írtak ott, Blake pedig sohasem volt annyira őrült, hogy bezárják. De 
voltak lényükben olyan elemek, amelyek többé-kevésbé fellázadtak az értelem köz
ponti zsarnoksága ellen, és nem olyan volt az elméjük, hogy azon a nagy bitorló biz
tonságban ülhetett volna. így esett, hogy a XVIII. században, a próza és a korcs vagy 
nem teljes értékű költészet korában megnyílt egy forrása a legtisztább ihletnek. Ne
kem valamennyi költő közt Blake a legköltőibb. Lírai hangját olyan szépnek találom, 
mint a Shakespeare-ét, és szebbnek, mint bárki másét, és Shakespeare-nél is költőibb- 
nek nevezem, még ha Shakespeare-ben oly sokkal több is a költészet, m ert Blake-nél 
a költészet nagyobb túlsúlyban van m inden mással szemben, mint Shakespeare-nél, s 
nem egy nagy folyóban van elkeveredve, hanem  tisztán iható a maga keskeny m ed
réből. Shakespeare gondolatgazdag, és nála ajelentés olyan erőteljes, hogy az pusztán 
maga is megindítana bennünket, még ha a költészet hiányozna is belőle; Blake-nél a 
jelentés gyakran mellékes, vagy úgyszólván nincs is, így hát egész hallásunkkal a 
mennyei dallamára fülelhetünk.

Még Shakespeare is, akinek pedig oly sok m ondandója volt, néha úgy ontotta leg
szebb költészetét, hogy semmit sem mondott.

„Take 0  take those lips away 
That so sweetly were forsworn,

And those eyes, the break of day,
Lights that do mislead the mom;

But my kisses bring again, bring again,
Seals of love, but seal’d in vain, seal’d in vain.”

„Vidd az ajkad! Hízeleg!
S esküvését megszegi! 
Hajnalcsillag szép szemed,
De a hajnalt rászedi.

Csókra vágyik ajkad is, ajkam is; 
Szerelem pecsétje az -  csak hamis. ”

[William Shakespeare: MEASURE FOR MEASURE /SZEGET SZEGGEL/.
IV. felv. 1. szín. Mészöly Dezső ford.]

* A Song to David című versét.
** Ralph Hodgson Sonc of H onour című versét.
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Ennek semmi értelme sincs, de elragadó költészet. Amikor Shakespeare az ilyenféle 
költészetet gondolattal telid, méghozzá olyan gondolattal, amilyen e költészethez mél
tó, mint például „Fear no rrwre the heat o f the sun” -  „Nap nem éget már, ne félj” [William 
Shakespeare: CYMBELINE. IV. felv. 2. szín. Lator László ford.], vagy „О mistress mine, 
where are you roaming?” -  „Úrnőm, merre jársz, nyomod veszett?" [William Shakespeare: 
T w e l f t h  N i g h t /V íz k e r e s z t /. II. felv. 3. szín. Radnóti Miklós ford.], ezek a dalok, 
a líra csúcsteljesítményei, valóban nagyobb és megrendítőbb versek, de költőibbnek 
aligha tudnám  m ondani őket.

Mármost Blake újra meg újra, miként Shakespeare is olykor-olykor, tisztán adja 
nekünk a költészetet, vagy olyan kevés jelentéssel rontva meg, hogy csak a költői é r
zelem fogható fel, és csak az számít.

„Hear the voice of the Bard,
Who present, past, and future sees;

Whose ears have heard
The Holy Word

That walk’d among the ancient trees,

Calling the lapsed soul
And weeping in the evening dew;

That might control
The starry pole,

And fallen, fallen light renew.

»0 Earth, О Earth, return!
Arise from out the dewy grass;

Night is worn,
And the mom

Rises from the slumberous mass.

Turn away no more;
Why wilt thou turn away?

The starry floor,
The watery shore

Is giv’n thee till the break of day.«”

„Halld hát! A Bárd beszél! 
Ki múlt-jelen-jövőbe lát,
Ki hallja még 
A Szent Igét,
Mely ősi fák között kiált,

S megtévedt lelkeken 
Zokog, ha hull az esti dér, 
Hogy úr legyen 
A zord egen,
Míg tűnő fénye újra él!

»Térj vissza, visszatérj,
Ó, Föld, a fűből égre láss, 
Fáradt az éj,
És lomha, mély 
Álmából jő  a pirkadás!

Elég a búcsú már! 
Elmenned nem szabad! 
Vízpart, sudár 
Csillagsugár 
Tiéd, amíg felkél a nap.« ”

[William Blake: SONGS OF EXPERIENCE. INTRODUCTION 
/A tapasztaiAs DALAI. BEVEZETÉS/. Gergely Ágnes ford.]

Ez a titokzatos nagyszerűség kevésbé volna nagyszerű, ha kevésbé volna titokzatos, ha 
a csírájukban lévő eszmék, amelyek a vers egész tartalmát adják, formát és körvonalat 
kapnának, és a sejtetés gondolattá sűrűsödne.
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„Memory, hither come
And tune your merry notes; 

And while upon the wind 
Your music floats 

I ’ll pore upon the stream 
Where sighing lovers dream, 
And fish for fancies as they pass 
Within the watery glass. ”

„Jöjj, szép emlékezés, 
Pendítsd meg ideged,

És míg zenéd a széllel 
Száll, tűn, lebeg,

A patakpartra ballagok, 
Hol sok szerelmes andalog, 
Horgászva tünde álmokat, 
Mik siklanak a víz alatt. ”

[William Blake: SONG /Dal/. Somlyó György ford.]

Ez semmi valóságos dolognak nem felel meg; az emlékezés szálló zenéje és a többi: 
üres kifejezések, nem pedig elképzelendő dolgok, a versszak csak gondolatmentes 
gyönyörűség hálójába gabalyítja bele az olvasót. Azoknak a soroknak, amelyeket most 
fogok felolvasni, Blake számára valószínűleg volt valami jelentésük, és a Blake-kutatók 
úgy vélik, hogy azt meg is találták, de a jelentés szegényes, gyarló, kiábrándító ma
gukhoz a sorokhoz képest.

„My Spectre around me night and day 
Like a wild beast guards my way;
My Emanation far within 
Weeps incessantly for my sin.

„Szellemem, mint szörnyű vad 
Éj s nap őrzi utamat 
Sugár-lelkem sír belül 
Vétkemért szüntelenül.

A fathomless and boundless deep, 
There we wander, there we weep; 
On the hungry craving wind 
My Spectre follows thee behind.

Méretlen Mély az utunk, 
Hol sírunk, vándorolunk; 
Éhes, vágyó szeleken 
Jár mögötted szellemem.

He scents thy footsteps in the snow 
Wheresoever thou dost go: 
Through the wintry hail and rain 
When wilt thou return again?

Hóban kutatja nyomod, 
Utad bármerre rovod,
Teli víz vagy jég suhint. 
Mikor térsz -vissza meginti

Dost thou not in pride and scorn- 
Fill with tempests all my mom, 
And with jealousies and fears 
Fill my pleasant nights with tear si

Büszke gúnyból tetted-e, 
Hajnalom vésszel tele, 
És gyanakvás, félelem 
Tölti könnyel éjjelem1

Seven of my sweet loves thy knife 
Has bereaved of their life.
Their marble tombs I  built with tears 
And with cold and shuddering fears.

Hét szerelmem életét 
A te késed vágta szét. 
Könny, borzongás és fagyok 
Márványából sírt rakok.

Seven more loves weep night and day 
Round the tombs where my loves lay, 
And seven more loves attend each night 
Around my couch with torches bright.

Éj s nap hét más szerelem 
Sír sírjukon szüntelen,
S hét más szerelem örül 
Fáklyákkal ágyam körül.
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And seven more loves in my bed 
Crown with wine my mournful head, 
Pitying and forgiving all 
Thy transgressions great and small.

When wilt thou return and mew 
My loves, and them to life renew? 
When wilt thou return and live? 
When wilt thou pity as I  forgive?”

Éjjel hét más szerelem 
Babért fon gyász-fejemen,
S fájva megbocsát neked 
Mindenrendü vétkeket.

Mikor jössz, hogy lásd, vigaszt 
Nekik új élet fakaszt?
Mikor térsz vissza, hogy élj 
S fájj, míg megbocsátok én?”

[William Blake: M y  S p e c t r e  A r o u n d  M e ... 
/S z e l l e m e m , m in t  s z ö r n y ű  vad/. Orbán Ottó ford.]

Képtelen vagyok olyan határozott fogalmakat alkotni, amelyek illenének ehhez a cso
dálatos verseléshez, és összhangban volnának azzal az oktalan, heves, remegő izgalom
mal, amelyet ezek a szavak keltenek bizonyos, az értelemnél mélyebb rétegben. Vegyük 
végül azt a versszakot, amelynek címzettje „a Vádló, aki ennek a Világnak az Istene”.

„Tho’ thou art worship’d by the names divine „Bár istenít téged a hódolat,
O f Jesus and Jehovah, thou art still Tanúm Jehova s Jézus, csak a mélyen

The Son o f Mom in weary Night’s decline, Szálló, unott éj hajnal-fia vagy,
The lost traveller’s dream under the hill. ” Eltévedt vándor álma hegy tövében. ”

[William Blake: F o r  t h e  Se x e s : T h e  G a t e s  o f  Pa r a d is e  
/U t ó h a n g  A  Pa r a d ic s o m  Ka p u ih o z /. Garai Gábor ford.]

Ez vélhetően teológia; hogy milyen teológiai értelme lehet, ha ugyan lehet, azt nem 
tudom, és nem is óhajtom m egtudni; ez úszta, mindentől független költészet, ami sem
mi hiányérzetet nem kelt bennem.

Mint mondtam, a legtöbb költőnél kevésbé gyakran jelenik meg a költészet így, füg
getlenedve szokott velejáróitól, bizonyos olyan dolgoktól, amelyekkel természetes egy
séget alkot, és megkülönböztethetetlenül keveredik. Például:

„Sorrow, that is not sorrow, but delight; „Bánat, amely nem bánat, de öröm,
And miserable love, that is not pain Nyomom szerelem, kínt nem hozó,
To hear of, for the glory that redounds Ha regélik, mert dicsfény mindazon,
Therefrom to human kind, and what we are.” Mi emberi fajunk s leglény egünk.”

[W illiam  W o rd sw o rth : T H E PRELUDE, X II I .]

Az érzés, amellyel e sorokat olvassuk, többrétű, m ert egyik alkotóeleme a gondolat 
mélységéből és m indent betöltő igazságából származik. Vagy:

Though love repine and reason chafe, 
There came a voice without reply, -  

>’Tis man’s perdition to be safe,
When for the truth he ought to die.«

„Szeretet sír, tombol az ész,
Szólal egy hang, s ki sem felei. 

» Vesztünk, midőn kerül a vész, 
Ha az igazért halni kell.«”

[Ralph Waldo Emerson: SACRIFICE]
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A versszak által keltett érzés jórészt az érzelem magasztosságának tulajdonítható. De 
Miltonnak ebben az egyszerű sorában,

„Nymphs and shepherds, dame no more.” „Nimfa, pásztor tánca, állj!”

(John Milton: A r c a d e s ]

mi az, ami könnyeket csalhat, m árpedig tudom, hogy csalhat, nem is egy olvasó sze
mébe? Ugyan mi van ebben, amin sírni lehet? Miért keltik a szavak a pátosz fizikai 
hatását, amikor a szakasz értelme derűs és vidám? Csak azt tudom  mondani, hogy 
azért, m ert ezekben a szavakban költészet van, és ezek utat találnak valamihez, ami 
az emberben homályosan és rejtve megvan, valamihez, ami ősibb, m int lényének mai 
állapota, akárcsak az itt-ott mai napig m egm aradt lápfoltok Cambridge megye lecsa
polt földjein.

Nekem úgy tűnik, hogy a költészet inkább valami testi, mint szellemi dolog. Egy-két 
évvel ezelőtt többedmagammal együtt engem is felkértek Amerikából, hogy határoz
zam meg a költészet fogalmát. Azt válaszoltam, hogy semmivel sem tudnám  jobban 
meghatározni a költészet fogalmát, m int egy terrier a patkányét, de azt hiszem, m ind
ketten felismerjük tárgyunkat azokból a tünetekből, amelyeket az belőlünk kivált. Egy 
ilyen tünetet más tárgy kapcsán a témáni Elifáz írt le: „Valami szellem suhant el előttem, 
s testemnek szőre felborzolódék. ”A  tapasztalat megtanított arra, hogy amikor reggelenként 
borotválkozom, nagyon ügyelnem kell a gondolataimra, m ert ha egy költői sor téved 
az emlékezetembe, a bőrömön úgy feláll a szőr, hogy a borotvám elakad. Ehhez a tü 
nethez járu l még az, hogy a hátgerincemen végigfut a hideg; egy másik tünet az, hogy 
a torkom elszorul, és könnybe lábad a szemem; és van még egy harm adik, amelynek 
a leírásához Keats egyik utolsó leveléből kell egy kifejezést kölcsönöznöm, ahol is azt 
m ondja Fanny Brawne-ról szólva: „minden, ami őrá emlékeztet, úgy hasít belém, mint egy 
lándzsa”. Ennek az érzésnek a székhelye a gyomorszáj.

A költészetről vallott nézeteimet szükségszerűen színezi, talán azt kellene m onda
nom, szennyezi, az a körülmény, hogy én kétfelől kerültem vele kapcsolatba. Azt 
m ondtuk az előbb, hogy a költészet nagyon tág fogalom, és zavaróan sok m inden fér 
bele, még két, szerencsére nem nagy saját kötetem is. Tudom, hogy amit írtam, mi
képp született, és bár nincs jogom  feltételezni, hogy bárki másnak a költeményei 
ugyanígy születtek, okom van azt hinni, hogy egyes, méghozzá egészen jó  költemé
nyek így jöttek létre. Például Wordsworth azt mondja, hogy a költészet az erőteljes 
érzések spontán áradása, Burns pedig ezt a vallomást hagyta ránk: „Egész életem során 
kétszer vagy háromszor írtam inkább szándékosan, mint ösztönösen, de a dolog sohasem sikerült. ” 
Vagyis én azt hiszem, hogy a versírás az első szakaszában nem annyira aktív, m int in
kább passzív és önkéntelen folyamat, és ha nem meghatároznom kellene a költészetet, 
hanem  azt kellene m egmondanom, hogy a dolgok mely osztályába sorolható, vála
déknak nevezném, akár természetes váladéknak, m int a fenyő gyantája, vagy kóros 
váladéknak, m int amilyen a gyöngy a kagylóban. Az én esetemben, azt hiszem, az utób
biról van szó, még ha anyagommal nem tudok is olyan ügyesen bánni, m int a kagyló 
a magáéval; ugyanis ritkán írtam verset máskor, mint amikor valami baj volt az egész
ségemmel, és ez az élmény kellemes volt, de általában felkavaró és kimerítő is. Már 
csak azért is, hogy tudják, mitől kell óvakodniuk, elmondok egyet-mást erről a folya
matról.
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Az volt a szokásom, hogy m iután az ebédemhez megittam egy korsó sört -  a sör 
nyugtatólag hat az agyra, és a délutánjaim életem legkevésbé intellektuális részét te
szik ki - ,  sétálni mentem két-három órára. Sétám közben semmire sem gondoltam 
különösképpen, csak néztem, amit magam körül láttam, és észleltem az évszakok m ú
lását, s egyszer csak, hirtelen tám adt és megmagyarázhatatlan érzéstől kísérve, tu 
datomba úszott néha egy-két verssor, néha egyszerre egy egész versszak, és nem ezt 
megelőzően, hanem  ezzel egyidejűleg körvonalaiban homályosan felsejlett bennem  
egy vers, amelynek ezek a sorok m ajd a részei lesznek. Ezután általában szünet állt 
be, körülbelül egy órára, majd esetleg újra felbugyogott valami a forrásból. Felbugyo- 
gott, mondom, mert, amennyire meg tudtam  állapítani, az agyamba így eljutó sugal
lnak forrása egy üreg volt, vagyis, m int már említettem, a gyomorszáj. Hazaérve le
írtam a sorokat, hézagokat hagyva köztük, abban a reményben, hogy valamikor hátha 
megjön az újabb ihlet. Néha meg is jött, ha sétámra fogékony és felvont lelkiállapotban 
mentem, de néha kézbe kellett vennem a verset, és agymunkával kellett kiegészíte
nem, ami gyötrelmes és nyomasztó tudott lenni, próbálgatással, csalódással járt, és 
néha teljes balsikerrel végződött. Véletlenül pontosan emlékszem első kötetem utolsó 
darabjának a születésére. Két versszaka -  hogy melyik kettő, nem mondom  meg -  úgy 
állt össze a fejemben, ahogy a nyomtatott szövegben van, amikor a Hampstead Heath 
sarkán átm entem , a Spanyol Kocsma és a Temple Fortune-hoz vezető gyalogösvény 
között. Egy harm adik versszak némi csalogatásra megjött teázás után. Még egy kellett 
volna, de az csak nem jött; neki kellett látnom, és magamnak kellett megcsinálnom, 
ami pedig keserves m unka volt. Tizenháromszor írtam újra, és több m int tizenkét hó
nap telt el, míg végre sikerült.

Önöknek eddigre már biztosan elegük lett az anatómiából, patológiából, önélet
rajzból, és készséggel megengedik, hogy visszavonuljak az irodalomkritika nekem ide
gen területén végzett portyázásból. Végleg elköszönök. Nem azt mondom, amit Co
leridge, hogy halhatatlan elmémnek új erőt nyerek a jám bor megelégedés szent szom
batnapjából; csak megkönnyebbülten és hálás köszönettel visszatérek ahhoz, ami az 
igazi dolgom.

Domokos Mátyás

EGY SZÓKRATIKUS JELENSÉG 
SZÁZADUNK MAGYAR TÖRTÉNELMÉBEN

Bibó István neve mellett a lexikonokban, jellemzésül, általában ez olvasható: „(1911- 
1979) jogtudós, politológus, szociológus”. Már amelyik lexikonban egyáltalán szerepel, hi
szen 1949-től, a „fordulat évétől” egészen 1989-ig, a „rendszerváltozásig”, tehát egy 
jó  emberöltőn keresztül még a puszta nevét sem igen volt szabad kinyomtatni az úgy
nevezett első nyilvánosságban. Ahogyan ő maga kesernyésen tréfálkozva emlegette: 
neki csupán három  alkotóévet engedélyezett a sors, 1946 és 1949 között, a Válasz ú j


