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TÓTA PÉTER BENEDEK

Ted Hughes, az idegenség és társai:
Sylvia Plath, Pilinszky János, Simone Weil

homo sum: humani nil a me alienum puto
Terentius,

Heauton Timorumenos,
I.1.25(77)

Idegen – nem idegen

Ki vagyok én? Én ez/az vagyok. Bármely válasz – azonosítási kísérlet – során az én-kép elé/mellé 
kerül a kép-én. Úgy találom, hogy a kép-más más-kép. Megkülönböztethetővé válik az én és az én-
más. Azonosságom fikciója tulajdonképpen bennfoglalt másságom. Az én és a kép-én soha nincs 
fedésben; bármennyire is közel kerülnek, távol maradnak egymástól. Ami más, mint az én, az idegen. A 
kérdés minden egyes feltevésére adott válasz – újabb és újabb azonosítási kísérlet – újabb kép-mások, 
sok kép-más létét eredményezi. Az így létesülő kép-én sorozata sok más-kép sora: id-entitások – sok 
id-entitás. Ami mindig más, mint az én, az mindig idegen. Az én másként – mint idegen – én-idegen: 
egyszerre vagyok én és idegen. Akár nyugtalanító, akár megnyugtató ez a tudat, a tudatosítás folyama-
ta az idegen fut végig. Az én-idegen idegén, az emberén, aki mint ember-én mégsem idegen. Semmi 
emberi nem idegen tőlem. Én minduntalan újraírom, újraolvasom, újraértelmezem, újragondolom – 
vagy félre- és megint újra- – az én-kép alkotásában, mi a más-én. Aki ebben a folyamatban áll, az én 
(vagyok). Gondolkodom, tehát vagyok? Vagy inkább: én idegen – tehát – vagyok. Legalábbis lehe-
tek. Valamiképpen valaki kép-én. Ezzel, az idegenség jelenségével ismerkedett egykor Ted Hughes.

„Mi vagyok én?” – kérdezi újra meg újra Wodwo, Ted Hughes 1967-ben azonos címen megjelente-
tett kötete azonos című, 1961-ben írt záró versének beszélője.1 A név-szó a kötet elején a mottóban sze-
repel, amelyet Hughes a 14. századi névtelen szerzőtől származó „Sir Gawain és a Zöld Lovag” című 
románc 721. sorából vesz. A wodwo feltételezhetően az erdei vadon démona. Hughes 1961 elején egy 
levelében azt írta, hogy a vers úgy érkezett hozzá, „mint egy egészen gyönge gyíkszerű hang.”2 A vers-
beli kreatúra szimatol, levelek közt túr, bizonytalan szagot fog, vízbe gázol. „Mi vagyok én?” A teremt-
mény a víz alól feltekintve a meder aljának fordított képét látja maga felett igazán tisztán, csak én-képét, 
kép-mását, én-mását nem fogja fel. Nem ismeri fel magát más lények, állat vagy növény között. A sem-
miből sodródva gyökértelenül, kötetlenül, szabadon, függetlenül tanakodik – „mi vagyok én?” Nem 
világos, tartozik-e valahova, valakihez. Nem érti, amit tesz, miért teszi. Miközben mindent megfigyel, 
úgy véli, minden őt figyeli. Furcsa: idegen az idegenek között. A kiindulási kérdésre – „Mi vagyok én?” 
– a válasz részletkérdés: – „Mi formájú vagyok én?” A drámai monológ csak folytatódhat – „figyelek 
tovább” – a vers elejéről a szinte végtelenített folyamot idéző folyóvíz versvégi visszatérésével, amely 
a fokozatosan elmaradó központozás folyományaként gáttalan, parttalan. A beszélő ebben a folyamban 
figyel tovább. Határozatlanul és idegenül, ugyanakkor határozottan az idegenséget.

Ted Hughes idegensége

Halála évében, alig több mint nyolc hónappal a halála előtt, egy 1998. február 20-án írt levélben 
Ted Hughes (1930-1998) összegzően foglalkozik saját idegenségével (707-713). Az ötvenes-hatva-
nas évekre visszautalva fogalmaz így: „[…] különösen is a kései húszas és harmincas éveimben […] 
igyekeztem apait-anyait beleadva kapcsolatba kerülni valódi erőforrásaimmal – mindenfélét megtet-
tem, hogy elővarázsolva, megidézve összeszedjem őket, […] és magamban egyesítsem őket, és egész 
legyek –, ahelyett, hogy két szellem legyek, az egyik tele okos ötletekkel, a másik tele valódi tudás-
sal, valódi igazságokkal, és az én saját valódi természetemmel, bármi legyen is az” (707-708; Hughes 
kiemelése). A magában felismert két szellem/elme/lélek között imént tett megkülönböztetéssel Hughes 
az idegenség jellegét mintha a személyiségen belülre vonná.

Ugyanebben a levélben Ted Hughes az álmairól ír. „A tudatos elmém másik oldaláról valami – vala-
mi felettébb fontos, hír az egész lényemről és annak megértéséről, igyekszik eljutni hozzám. Ami elér, 
[…] az égett, borzalmasan megcsonkított, és rendszerint halott. […] Másként szólva ezek az álmok 
azt rögzítik, hogy bármi is igyekszik eljutni hozzám magamból, azt valamiképpen elutasítom, elkerü-
löm, nem fogadom el” (708). Hughes elismeri, hogy egyfelől az én másik oldaláról érkező impulzusok-
kal szemben ő maga tartja fenn a személyiségén belülre vont idegenséget: egyszerre én és én-idegen.

  1 Ted Hughes: Wodwo. London, Faber, 1967, 183. Ford. Bari Károly. Nagyvilág. 38 (1993) 4: 328–29.
  2 Ted Hughes: Letters. Sel. and ed. Christopher Reid. London, Faber, 2007, 182. Az idézeteket Tóta Péter Benedek fordította. Hivatkozás: 

THL oldal.



120

Ted Hughes levele szerint ezeknek az álmoknak az elevensége másfelől ugyanakkor annak köszön-
hető, hogy az ember maga mégis erőfeszítést tesz kapcsolatot teremteni az előbb említett másik oldal-
lal. „Azt hiszem, ezt az erőfeszítést állandóan újra kell kezdeni, mert ami sürgeti az embert, hogy meg-
világosodjék az önmagáról szóló igazság által, az mindig fejlődik, mindig más, mint az az igazság, amit 
sikerült az embernek elismernie, és beépítenie tudatos énjébe valamivel korábban” (709). Az újabb és 
újabb azonosítási kísérlet eredménye: ami mindig más, mint az én, az mindig idegen. Újfent ez tapasz-
talható: egyszerre vagyok és maradok én és én-idegen.

Amikor levele tanúsága szerint Ted Hughes írni kezdett, egy tóval álmodott. „Amikor jó kapcsolat-
ban voltam önmagammal, a tó tele volt nagy csukákkal. […] Más alkalmakkal üres volt egy-két egé-
szen apró csuka kivételével. Ez azt jelentette – alapjában véve nagyon gyatra kapcsolatban voltam 
magammal. Egyszer-kétszer ki volt csempézve és üres volt – jelentve: totálisan összeomlott a kom-
munikáció énköztem és az én-másom között” (709–710). Lenyűgöző, milyen gazdag tartalmú ese-
ményt – drámát – sejtet az én és az én-más között fejlődő változatosságra fordított folytonos figyelem. 
Izgalmas: hogyan vagyok egyszerre én és én-idegen.

Ted Hughes – és az 1956-ban megismert első felesége, Sylvia Plath – 1961-ben Dél-nyugat-
Angliában, Devonban keresett nyugalmat, ahol Court Green lett az otthonuk. Hughes a helyi folyó-
vizekben kezdett horgászni, s az álombeli tó és csukák helyét folyó és folyami lazacok vették át. A 
nyugalmat egy házaspár, Assia és David Wevill látogatása zavarta meg 1962 májusában; Assia és Ted 
között viszony szövődött. A kapcsolati kuszaság sok minden más mellett fojtogató hínárként játszha-
tott közre Sylvia 1963-ban bekövetkezett tragikus halálában. Ez a vég Hughes számára is vészt hozott: 
ez „terméketlen, steril elidegenedés én-másomtól” (710). Ebből a „tőrből” (710) Hughes úgy tört ki, 
hogy 1965-ben elhatározta, 1966-ban Court Greenből Írországba költözik. Az álom így változott: amint 
a folyón felfelé igyekvő lazacok a bukógát fölött kígyózva felvergődtek, az álombeli szemlélőt ikra 
fedte be, „tetőtől talpig” (710) – a termékenység uralkodott rajta teljesen. Az idegenné vált én-kép az 
energiát generáló kép-én esélyét és eseményét ismeri fel az álombeli látomásban.

Az ígéretes folyamatnak gátat vetett, hogy Assia a kislányával együtt követte Sylvia tragikus pél-
dáját, és Hughes édesanyja is elhunyt 1969-ben, illetve Hughes egy baráti család társaságában gya-
kori rend szerint itallal múlatta az időt (710–711). Az álombeli folyó tengeröbölbe csatlakozó tölcsér-
torkolattá nőtt, ahová egy nagy hajó kisebb hegynyi roppant méretű lazacok rakományával érkezett, 
amely elől a rakparti szemlélő kábán elkódorgott. Hughes saját értelmezése szerint „a túlsó oldalról 
érkező hajónyi igazság, meglátás, bölcsesség, az ihletek” ajándékát hanyagul otthagyta, mert – ahogy 
fogalmaz – „én mentálisan összezavarodtam”, és „életem legjobb lehetőségét […] elügyetlenkedtem” 
(711). Mintha még inkább eltávolodott, idegenné vált volna az én és az én-más. Hughes bevallja, hogy 
e helyett valódi lazachorgászatba kezdett valódi folyókon, bár belátja: „ezt belsőleg kellett volna ten-
nem az én-másomon munkálkodva” (711).

Hughes beszámol arról, hogy a Sylviával és az önmagával történtekkel kellett volna törődnie írá-
saiban, mert ez volt élete megoldatlan ügye, amelyet valamiképpen „belsőleg” meg kellett volna fej-
tenie. Mivel a felesége és az önmaga között történtek feldolgozatlanok maradtak, szembe kellett néz-
nie a következménnyel: „énem és valódi én-másom” elszigetelt maradt, „az a valódi én-másom sose 
kelhetett életre, sose csatlakozhatott én-hozzám, és nem segíthetett én-nekem, hogy boldoguljak az 
én életemmel” (712; Hughes kiemelése). A feldolgozás mikéntjét korábban így fogalmazta meg: 
„Valamiképpen az írásom által – hiszen ez az a módszer, amelyet kialakítottam, hogy foglalkozzam 
én-másommal” (711). A gyakorlatban ez kisebb kísérleteket jelentett, hogy kommunikáljon, levelez-
zen Syviával közös életükről (712). Az így keletkezett Születésnapi levelek segítettek 1972 után felol-
dani az 1963-ban bekövetkezett traumát (712–713). Az irodalmi megemlékezésnek köszönhetően újjá-
született Sylvia Plath által újjászületett Ted Hughes is: „Mintha teljesen új, más, 1962 óta nem tapasz-
talt képzelőerőm lenne” (713). Az oka röviden: „Csak meg kellett válnom mindentől” (713) – mindent 
el kellett idegeníteni.

Társult idegenség

Ted Hughes az elidegenítést a publikáció formájában találta meg. A Születésnapi levelek lapja-
in3 „gyónásként” (like a confession; THL 713) kiadta önmagát: énje miként látja én-mását Sylvia 
Plath tükrében. A Születésnapi levelek között köztudottan több olyan vers akad, amely Plath egy-
egy Hughes-hoz magához is jelentősen kötődő versét, prózai írását, naplórészletét írja, gondolja újra. 
Közülük az egyik „Az agyagfej” (HBL 57−58).4

Hughes leírja, hogy Plath égetett agyagból formázott diákkori fejszobra a végső elhelyezésül kisze-
melt folyóparti fa komor agancsai – a „bot-szarvak” – közt, a fejmagasság felett hermává váló fa miti-
kus szentélyében fejereklyeként kap örök nyugalmat. Az agyagfej minősítése: „Félresikerült másolat”. 
Plath nem szerette. Hughes sem szerette. Ez a nem szeretés nem csak a laikus esztétikai érzék nem-

  3 Ted Hughes: Birthday Letters. London, Faber, 1998. Hivatkozás: HBL oldalszám. Ted Hughes: Születésnapi levelek. Budapest, Európa, 
2001. Hivatkozás: Szl oldal.

  4 Fordította Tandori Dezső (Szl 66–67).
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tetszését fejezi ki. Valami ellenállhatatlan erő sarkallta őket, hogy megszabaduljanak tőle: a félelem. 
Plath félelmetessé növő terhet hordott az apja halála miatt gyermekkorában rászakadó árvasors miatt. 
Hughes félelmetes hozománnyal szembesült: férjként a hiányzó apa neki szánt szerepe fenyegette őt. 
Plath gazdag szókinccsel igyekezett leplezni a fejmás, a tükörkép, az én-más idegenségét. Hughes a 
pótapa átkos szerepében ismerte fel saját idegenségét. A közös félelemből fakadó idegenség feloldá-
sát jelenthette volna a vers fikciója: az agyagból égetett leányfej a szintén mitikussá váló folyóba esik, 
és iszapos mederágya mélyén csókolja az Atyát. Ez mégsem megoldás. Plath feleség helyett kisleány, 
férj helyett párja az apa. Hughes Wodwohoz hasonlóan a folyóvíz alól a medret látja tükröződni, de 
saját képmását, én-mását most sem ismeri fel, helyette csak az Apa képét. Felismerésnél, menekvésnél 
másabb ez: maradandó idegenség. Mindkettejük esetében életkortól és élethelyzettől idegen állapot – 
életidegen. Ezért érthet ismétlően egyet a vers beszélője – Hughes – Plath fejmásra vonatkozó minő-
sítésével: baljóslatú. Az itt szereplő szó – evil – hátborzongatóan végzetes a tükröződő életművekben, 
műben és fikcióban is, hiszen a tükörképe: live – élni. Amikor már nem lehet valahogy élni, amikor 
már nem akar az ember sehogy se élni, bekövetkezhet a végletes és végzetes idegenség, elidegenedés.

Hughes 1998-ban kötetbe szerkesztett, 1995-ben versválogatásba illesztett, 1980-ban pedig folyóirat-
ban közölt verse5 leszármazott társa Sylvia Plath 1957 elejére datálható versének:6 „A nő és az agyagfej”.

A bábufej, a vérvörös agyagból égetett,
Sehova nem illett: szemhéja vastag, arcmáza téglapor,
A hosszú könyvespolcon állt
Közönyösen támasztva vaskos prózaköteteket: a nő tekintete
Durcás majomé. Eltávolítani lett volna jó
A szörnyű fejet azonnal a kandallópárkányról;
Mégis vonakodott a nő, kidobja-e.

Úgy tűnt, az arcmás sehogy se tud elkerülni
Minden zaklatást. Nyers figurák,
Lesben állva megmenteni
A szemétről a vörös, mord és öntelt kobakot,
Megkaparinthatják ezt a trófeát,
Elintézhetik a túsz-fejet kiváltva sokkolást,
És felkelthetik az alattomos tudatot,

Mely eredetijéhez köti durva utánzatát. Rejtelmes mocsár,
Gondolta aztán a nő, mély iszapú, sással borított
A helyes megoldás:
De a nedves aszpikból uszonyokkal koszorúzva
A bálvány kikacsintott
Buján csábítva, és a nő szándéka megingott:
Elsápadt, akárha vízbe fúlna,

S eltökélte: szertartásosan elszállásolja
A fejutánzatot – egy villás ágú fűzfában, zöld
Boltíves a lombja:
A legfeketébb tollú madarak énekeljenek csengő hangon
A faragatlan alak föld-

  5 Ted Hughes: Collected Poems. Ed. Paul Keegan. London, Faber, 2003. Vonatkozó jegyzet a 1302. oldalon. Hivatkozás: HCP oldal.
  6 Sylvia Plath: Collected Poems. Ed. Ted Hughes. New York, Harper, 1981, 69–70.
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Szerű arcvonásairól, míg nem lesz más, csak újra rög
Bús időjárástól mállón.

Mindazonáltal ereklyeként a nő polcán a rémes arc fennmaradt,
Hiába tördelte kezét, könnyezett, könyörgött: Tűnj el!
Rendületlen, s mint baljóslat
Bámult epedve sziklarepedésen, szélrohamon és hányódó hullámon át –
Hogy bevégeztessék, a késnek túl kemény ez a furcsa banyafej,
Dacolva szemernyit se
Mérsékli szerelmi gyilok-pillantását.

(Tóta Péter Benedek fordítása)

Tudjuk, Plath idegenkedett égetett agyagfej-másától. Feszengő érzést keltett az én és az én-idegen 
léte Plath idegén; ezt érzékeltetheti a rímképletben rekonstruálható különös összhang: abacbbc. A visz-
szatérés-távolodás, a közelítés-tágulás dinamikáját rapszodikusan erősíti a versszakok egyenetlen sor-
hossza, és a versszakonként megfeleltethető sorok eltérő szótagszáma. Az én és az én-idegen feszült-
ségének nehezen viselhető drámáját a helyenként furcsa szórend visszhangozza. Az én és én-idegen 
közötti szakítószilárdsági próbát keresett küzdelemmel igyekszik felülírni az időnként kihallható kény-
szeredett alliteráció összetartási kísérlete.

Plath ezt a verset 1957. február 3-i levelében bemutatja az édesanyjának:7 „a legjobb vers, amit vala-
ha írtam” (PLH 293). Öt nappal később, 1957. február 8-án elküldi a verset (PHL 295-296) a követke-
ző bevezetővel:

Elmentem megnézni a fejemet. Emlékszel a fejmásomra, amelyet M. B. Derr [elsőéves szo-
batárs a Smith College-ban] készített? Nos, itt kallódott, de nem volt szívem kidobni, mert fur-
csa hajlam ébredt bennem ez iránt az ósdi darab iránt az évek múltán. Ezért Ted azt sugallta, 
hogy menjünk ki a rétre, és másszunk fel egy fára, és rejtsük el ott, hogy onnan a marhalegelő-
re és a folyóra láthasson. Ma tértem oda vissza először, és ott volt, egy görcsös fűzfa magas 
ágvillájában, bámult a kellemesen zöld mezőre értelmet meghaladó békességgel. Szívesen gon-
dolok arra, hogy mintha az „én fejem” maradna itt. Tednek igaza volt: ezentúl, ha rágondolok, 
vélhetem, hogy levelek és borostyán fonják körül, mint egy nyugalomban lévő síremléket a 
természet ölén. Egy viszonylag hosszú verset is írtam erről (csak a vége más) […] (PLH 294)

A két viszonylag eltérő leírás hangsúlyozza az én és az én-idegen drámáját, amit a zárójeles megjegy-
zés sem iktat ki, hanem még inkább kiemel. Az eltérés az indulat modalitásában lehet. A vers durván, ener-
gikusan sürgeti az eltűnést, a pusztulást, az akár erőszakos halált. A levél modorosan, enerváltan sejteti az 
ideálisnak vélt halált. Sylvia újraírja, újraolvassa, újraértelmezi, újragondolja – vagy félre- és megint újra- 
– az én-kép alkotásában, mi a más-én. Mi más, mint idegen? Az én és én-idegen pólusai, a két állapot, a 
két szövegváltozat között Sylvia kísérője – vagy kísértője –, asszisztense, tanúja Ted.

Plath a verset – „The Lady & The Earthenware Head” – és a tanút – Edward Hughes – naplójában 
is társítja 1957. február 26-án:8 „kritizálja az én Agyagfej versemet” (SPJ 272). A kritikus hivatásánál 
fogva olyan kritikus vonásokra hívja fel a figyelmet, amelyek sarkalatosak a döntőnek bizonyuló íté-
letalkotásban. A napló 1958. február 20-án délben feljegyzett szakaszában olvashatunk ennek hatásá-
ról, hogy mi is volt ekkor ez a vers a költőnőnek.

[…] egy szakrális tárgy parancsolóan misztikus aurája, az identitás rettentő és szent záloga, 
mágneses erővel nyelte magába a szétszórt szavakat, amelyek összefüggve & fuzionálva az én 
saját furcsa & groteszk világomat alkotják – földből, agyagból, anyagból, a fej formálja a verse-
ket & próféciákat, amint a földből való test elmúlik az időben, a fej gondterheltté puffad a fel-
gyűlt tapasztalatoktól. Azt is felismertem anagrammákra rezzenő szememmel, hogy a T–E–H  
kezdőbetűk egyszerűen kiadják: „to Edward Hughes” – vagyis Tednek, ami természetesen az 
én ajánlásom. […] Hogy milyen gondolat, bármilyen kevés is, kavarog a fejemben? A Képmás: 
Az Agyagfej [...] – hogyan érik tetten tényleg a fénykép portrék a lelkünket – egy múltbéli világ 
részét, egy ablakot, amely a mi saját elsüllyedt világaink hangulatát és díszletét mutatja, & így 
a tükörkép ikret, a Múzsát. (SPJ 332-333)

Egy év leforgása alatt Plath ismét újraírta, újraolvasta, újraértelmezte, újragondolta – vagy félre- 
és megint újra- – az én-kép alkotásában: mi a más-én? A kérdés újabb feltevésére adott válasz – újabb 

  7 Sylvia Plath: Letters Home. Sel. and ed. Aurelia Schober Plath. London, Faber, 1976, rpt. 1986. Az idézeteket Tóta Péter Benedek 
fordította. Hivatkozás: PLH oldal.

  8 Sylvia Plath: Journals 1950–1962. Eb. Karen V. Kukil. London, Faber, 2000. Az idézeteket Tóta Péter Benedek fordította. Hivatkozás: 
SPJ oldal.
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azonosítási kísérlet – újabb kép-más létét eredményezi. Az így létesülő kép-én sorozata sok más-kép 
sora: id-entitások – sok id-entitás. Plathé, Hughesé. Ami mindig más, mint az én, az mindig én-idegen. 
Ezúttal a más-én felfokozva Múzsa.

Az én-kép és más-én újraírása, újraolvasása, újraértelmezése, újragondolása – vagy félre- és megint újra- 
– folyamatos, véget nem érő. Az 1957–1959 közötti amerikai tartózkodásuk alatt, szakadatlan kötetszerkesz-
tése sodrában, 1958. július 4-én Plath döntőnek tűnő ítéletet alkot, kritikát fogalmaz meg saját versével kap-
csolatban. „’Az Agyagfej’ kidobva: egykor, Angliában, ’az én legjobb versem’: túl csicsás, üveges, toldozott-
foltozott & kimért – […] – a fej tíz állandó jelzőjével 5 versszakban.” Plath az ún. kegyelemdöfést a közé-
pen kihagyott megjegyzéssel adja meg a költőnek és a költeménynek, az énnek és a más-énnek, ill. én-ide-
gennek: „ez most kínos helyzetbe hoz engem” (SPJ 399). Kínos lehet, hogy az én és a más-én el- és lema-
rad egymástól, kínos lehet, hogy az én és az én-idegen nem éri sem fel, sem utol egymást. Társítatlanok.

Társítatlan idegenség

Az 1958 közepén megfogalmazott kritika közepét kitöltő kín lappangva tűnik elővételeződni az 1957 
elején véglegesített vers közepén. Az első versszak beltéri polcának és az ötödik versszak kitettségi pol-
cának látszólagosan egyensúlyozó szélső kerete között a harmadik versszak szerint az élmény a nő – 
Plath – részére olyan, mintha ő – a vers közepén mint közép-én – vízbe fúlna. Plath furán veszi tudomá-
sul, hogy ennek az elidegenedésnek is tanúja Hughes. Sylvia kedvét az 1956. november 6-án írt levelé-
ben „egy nagyon fényes hír” lelkesíti; annak örvend, hogy „Ted egy verse – ’A vízbefúlt nő’ – elkelt a 
Poetry (Chicago) magazinnál” (PLH 284-285).9 Ted Hughes verse, „A vízbefúlt nő” majd 1957. feb-
ruár 5-én jelent meg a folyóiratban.10

Prostituált, nincsen méhe,
A szíve már meddő,
A manzárd-halált félve
Ez a harmincas vén nő

A parkba jött – pasztorál –,
Hol madár, méh, de hím nem volt,
S gyerekek nyalábolták
Át a szűz napot.

Nylon ridikül, vidraprém,
Karikás szeme, puffadt arca
Frissen sminkelt „prostié;”
Bújt ebbe a bábuba

Ágycafat, idegenek
Rongya, repedt pohár, bagós
Köhintés színlelten.
De bukszájába dugva rugót,

Ez az elnyűtt utcanő
Bő monológra fakadt,
Pózolt, testét mutatta, istennő,
S a pasi állva meredt.

Otthonról sok férfit elragadt;
A sötétben sok kéz kinőtt,
És tagjain ékszerként tapadt,
Most mégis a parkba jött,

De nem, hogy a nap süsse lágyan,
Sem, hogy lásson gyerekfutkosást;
A tó iszapágyán
Lelte meg vigasz-t-akaróját.

(Tóta Péter Benedek fordítása)

  9 A Poetry, havonta megjelenő irodalmi folyóiratot Harriet Monroe alapította 1912-ben. Jelentőségét, színvonalát és tekintélyét korán 
megalapozta meghatározó költők – T. S. Eliot, Ezra Pound, Marianne Moore, Wallace Stevens, H.D., William Carlos Williams, Carl 
Sandburg – fontos verseinek közlésével. Akinek itt verse jelent meg, esélyt kapott, hogy az irodalomtörténet élő szereplője legyen.

10 Keith Sagar: The Art of Ted Hughes. Cambridge, CUP, 1975, 2nd ed. 1978, 255.
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Plath imént megismert, ám később véglegesített verséhez hasonlóan Hughes versszakai is egyenet-
len hosszúságú sorokból állnak, és versszakonként az egymásnak megfeleltethető sorok szótagszáma is 
eltérő. A szövegtesten belüli rapszodikusság az elioti tárgyi megfelelő eszközével felvázolt női portré 
belső zaklatottságát veri vissza. Ezt a folytonos vergődést kíséri a váltakozó rímek abab sora. Ez a sors-
szerű vergődéssel kirajzolódó portré azonban mégsem egyenletes. Az első, illetve az utolsó két versszak 
azonos arányú mondattani egységével, egyensúlyával szemben a középső három strófában a mondattani 
határok eltolódásával felborul az egyensúly, sőt a borult egyensúlyú középső szakasz középső verssza-
kában a váltakozó rím is kibillen a váltakozó félrím – xbxb – irányába (strangers–malingered; idegenek–
színlelten), mintha a váltakozó rím saját folyamának sodrába zavarodva középen mint közép-én elfúlna, 
elidegenedne. A rímnek a nem rím kísértésében történő fuldoklását az első, illetve az utolsó két-két vers-
szakban ismétlődő elemek – park, gyerekek, nap – keretező ölelése sem tudja kivédeni, mert a nő végül 
a vízmeder alján talál nyugodalmat, amikor kritikus döntéssel beteljesült az ítélet az én és más-én zava-
rodottá váló váltakozásában.

„A vízbefúlt nő” az angol nyelvű versben milliomszor prostituálódott; ez messziről arra emlékeztet-
hetne, ahogy Sylvia a Smith College-beli első évében egyre-másra hímekre vadászott és a nőiség testi 
megjelenése kötötte le figyelmét (pl. SPJ 21-43). Ezeknek az időtöltéseknek a múltán és hiányában, tör-
ténetesen tanulás és könyvtárazás közben egy kérdés fojtogatja, és a kilátástalanság kínozza Sylviát: „ki 
vagyok én?” – „itt ülök identitás nélkül: arctalan. A fejem fáj” (SPJ 26). A fejfájást okozó, elkeserítően 
kínzó kilátástalanság miatt nem lát egymásra az én és az én-más, Sylvia idegén nem talál egymásra az én 
és az én-idegen. Ahogy naplójában sem, mert ugyan – ahogyan feljegyzi – „koponyám szürkeállományá-
nak rideg érvelése szajkózza, hogy ’én gondolkodom, tehát én vagyok’”. de az így múló idő csak odáig 
viszi, hogy – miként megint maga írja – „gyűlölöm magam itt ülve és tépelődve az énemben nem ismer-
tek között” (SPJ 30). Az utolsó szó jogán a nő „vigasz-t-akarója” az angol eredetiben „comforter” – álta-
lában a vigasztaló, amelynek a fogalmi fesztávja a metafizikai-teológiai Vigasztalótól a szerelmi enyel-
gőn át a kisgyermekkori alvókáig terjedhet; ugyanez az amerikaiak nyelvében puha ágytakaró, amely 
illik az amerikai származású Sylviához. Sylvia Plath személyétől az sem állna távol, hogy a parkban méh 
ugyan van, de nincs férfi, mert ez az utalás hangsúlyosan idézheti fel életéből az apa hiányát, aki egyete-
men tanítva a méhekről írt értekezést. Ez az illeszkedés „A vízbefúlt nő” és Sylvia korai életrajza között 
talán nem megdöbbentő. A leverő felütés az első versszak utolsó sorában érkezik: „A vízbefúlt nő” – har-
mincéves. Az 1932. október 27-én született Sylvia Plath 1963. február 11-én halt meg – nem sokkal múlt 
harmincéves. „A vízbefúlt nő” lélegzetelállító próféciája az elidegenedésnek?

Sylvia Plath ugyanabban a levélben, amelyben „A vízbefúlt nő” sikerének örül 1956. november 
6-án, Ted Hughes egy másik verse sikerének még harsányabban ujjong: „és MEGVETT EGYET az 
Atlantic: ’A héja a viharban’! Annyira büszke vagyok” (PLH 285).11 Ez a vers lett címének megvál-
toztatásával Hughes első kötetének címe: A héja az esőben. Az első Hughes-kötetnek talán nem csak 
technikai előzményéről értesülhetünk Sylvia Plath 1956. november 21-én írt leveléből. „A tegnapot 
Ted első verseskönyve legépelésének szenteltem […]; 40 csodálatos vers, 51 oldal ([…] már elfoga-
dott – kettőt […] a Poetry […]). Benyújtjuk novemberi határidővel a Harper Kiadó első kötetes ver-
senyére; Marianne Moore, Stephan Spender és W. H. Auden bírálja majd. Nem hiszem, hogy tudná-
nak mást tenni, csak elfogadni; ez a leggazdagabb, legerőteljesebb munka Yeats és Dylan Thomas óta” 
(PLH 287). Igaza lett, helytálló kritikai ítéletet alkotott, megérte társult erőfeszítésük. Hughes kötete 
nyert, ezzel megvetette lábát a földön az Atlanti-óceán mindkét partján. Az amerikai kiadást a Harper 
jelentette meg 1957 szeptemberében, az angol kiadást T. S. Eliot sürgette a londoni Fabernél már 1957 
májusában, s így Eliot, a Bloomsbury pápája már életében kanonizálta az elsőkötetes kezdőt. Ezen a 
dicsőségen túl érdekes azonban, hogy három vers volt, amelyet közlésre elfogadott a Poetry, és beke-
rült a nyertes kötetbe – A jaguár, A halott és A hajdani hősök és a bombázó pilóta –, amelyek az 1957. 
augusztusi számban jelentek meg (HCP 1242–1243). Noha „A vízbefúlt nő” is rangot hozott, kötetben 
kiadatlan vers maradt, míg meg nem jelent a poszthumusz gyűjteményes kötetben (HCP 15–16). Ki 
idegenítette el? Ki nem társította? Hughes hagyta ki? Plath nem gépelte be? Mindegy, hogy fej vagy 
írás, mert a próféciás és mágneses erő kiiktathatatlanná tette ezt az allegorikus-metaforikus alakleírást 
az életművükben. Ugyanakkor azért is mindegy, hogy fej vagy írás, mert a jelentés ugyanaz: az én és 
a más-én, az én és az én-idegen kioltódik. Társítatlan társ-idegenség. „A vízbefúlt nő” ugyanúgy, mint 
majd a szintén allegorikus-metaforikus „Gondolat-róka” felejthetetlenül „Belép a fej sötét üregébe” 
(HCP 21). Mint affajta múzsa, aki társítatlan társ-idegen.

Társítatlan társ-idegen, aki végül apja és udvarlója élettelen bábja lett – Ophelia – Shakespeare 
Hamlet című tragédiájában. Otto Plath, Ted Hughes és Sylvia Plath társítatlan társ-idegenségének kép-
mása Hughes verse, az „Ophelia” is (HCP 655), amely mielőtt az 1983-as River – „Folyó” – című 
kötetben megjelent, az 1978-as Orts – „Hulladék” – című kötetben szerepelt. Ez a vers is kísérlet, hogy 
Hughes megküzdjön és leszámoljon a Polonius/Otto Plath reflexióval, és tisztázza az Ophelia/Sylvia 
tükörképet, s benne az én-kép-más mibenlétét.

11 Az Atlantic című folyóirat 1875-ben indult, egyik alapítója Ralph Waldo Emerson volt. A mindenkori kortárs angol-amerikai 
irodalomban rangot ad az itteni közlés.
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Ahol a meder feltárja felleg-mélyét –
Oda megy ő.

Végestelen-végig
A dagadó zubogáson és a víztoluláson át.

Ha egy pisztráng légbe veti magát, nem a légvételért.
Azonnal vissza kell esnie

Ebbe a különös természeti sajátságba,
Amely alkotta őt, és életben tartja,

És amely halálát okozza –
   oda megy ő

Sebes pisztráng, ivadék az ajkainál,
Mered a másvilágba.

(Tóta Péter Benedek fordítása)

A társítatlan vagy társíthatatlan társ-idegen világidegen lett egy idegen világ vonzásában, amelyet a 
fejet metonimikusan felidéző, valaha párt alkotó ajkak feltételezhető elválásából keletkező üressé vált 
nyílás érzékeltethet.

Ezt az Ophelia-képletet részben Hughes monografikus Shakespeare-könyve segítségével közelíthet-
jük meg.12 Hughes esete némiképp hamleti. „A helyzet olyan, mintha tudná, a mitikus szinten, hogy el 
kellett pusztítania Opheliát, miközben az emberi, de összezavart szinten küzd ezzel az elkerülhetetlen-
séggel, és elkeseredetten igyekszik őt kiszabadítani saját mitikus férfiúi végzetéből, hogy megment-
se őt” (HSh 234). Ennek a küzdelemnek az értelmezése később folytatódik. „A mitikus kényszerűség 
és az emberi törékenység következményekkel járó ellentéte sajátos indulattal összpontosít Opheliára 
úgy, hogy a Hamlet sorsa által alkotott világrend démonizált, gigantikus lendítőkereke körülötte mint 
törékeny tengely körül forog.” Ophelia elidegenedett törékenységét további képes kifejezés érzékelte-
ti. „Elesettsége elválaszthatatlan a levágott és elfonnyadó virágoktól – akár vele együtt fúlnak vízbe, 
akár egy síron szóródnak szét.” Hughes Ophelia szerepét abban látja, hogy „kinyilvánítsa az emberi 
veszteséget, és azt a legközvetlenebbül fejezze ki, valamint, hogy kinyilvánítsa a metafizikai vesztesé-
get, a lélek veszteségét (a hős saját lelkéét), a lélekét, amely soha nem cselekszik (elmulasztja a kellő 
tettet cselekedetben vagy szóban), hanem csak szeret, és szenved, és van, továbbá hogy ezt a veszte-
séget átváltsa arra a megszokott fizetőeszközre, amellyel végül a szívnek fizetnie kell” (HSh 239). Ez 
a fizetőeszköz Hughes számára a társítatlan társ-idegenségben a Plath konfesszionalista kifejezésmód-
jára hangolt költői beszéde lett a Születésnapi levelek lapjain. A társítatlan társ-idegenség így váltott át 
társított idegenséggé.

Társított idegenség

Hughes 1956 és 1998 között folyton megnyilvánuló figyelme, amely az én és az én-idegen lírai drá-
májára irányult, 1967 és 1976, illetve 1989 között kiegészült a Csokits János által nyersfordításokon 
keresztül támogatott eseménnyel: egy idegen költő, Pilinszky János verseinek fordításával.13 Az eddigi-
ek alapján nem lepődhetünk meg, hogy a lefordított versek között szerepel az „Akvárium” is.14 Közös 
bennük a víz, a víz tere/medre/ágya/tartálya, a (vízi) növényzet, a hal(madár), a tekintet/szem/arc/fej, a 
fedett/nyílt lyuk/nyílás/üreg, a hulladék/szemét/törmelék, a férfi és nő(rokon) kapcsolata/elidegenedé-
se, az én és én-más drámája/elidegenedése, közvetett/közvetlen utalás halálra/nyughelyre/sírra/temető-
re, a remegés/riadás/tördelés/verdesés/zavarodottság, az anyagi/egzisztenciális folytonosság hiánya az 
én-idegen idegén, a pontos és részletes megfigyelés/tanúság, a tehetetlenség, a veszteség, az írás. Ahogy 
„A vízbefúlt nő” a tó tág tükrébe merül, ahogy „Ophelia” kerekedve elváló ajkai a másvilágba húzzák 
a figyelmet, úgy az „akváriumban” fúrt „luk” is egyre élesebb gyújtópontként mindent és mindenkit 
elemészt; így jár jelesül az én és az idegen-né vált én. Fekete lyuk. Hughes felismerhette „hasonló sorsú 
mását”15 Pilinszkyben, az idegenben.

12 Ted Hughes: Shakespeare and the Goddess of Complete Being. London, Faber, 1992. Az idézeteket Tóta Péter Benedek fordította. 
Hivatkozás: HSh oldal.

13 János Pilinszky: Selected Poems. Tr. Ted Hughes and János Csokits. Manchester, Carcanet New Press, 1976. Hivatkozás: JPSP oldal. 
János Pilinszky: The Desert of Love. Selected Poems. Tr. János Csokits and Ted Hughes. London, Anvil Press Poetry, 1989. Hivatkozás: 
JPDL oldal.

14 Schaár Erzsébet – Pilinszky János: Tér és kapcsolat. Budapest, Magvető, 1975, 37. Hivatkozás: SEPJ oldal. JPSP 65. JPDL 69.
15 Pilinszky János: „Miféle földalatti harc” – János Csokits and Ted Hughes, „What Underground Struggle”.
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A hasonlóság miatt társítottnak tűnő idegenség azonban mindkét fél esetében különböző. Hughes 
és Plath verseiben az agyagfej, illetve Ophelia, azaz hogy a „nő” a szűkebb-tágabb lakótérből a termé-
szetbe veszik, Pilinszkynél azonban a vers fikciója azt mutatja, hogy a lakás terének belsejébe szorult 
én és én-idegen még szűkebb térbe – szoba-akváriumba, sírgödörbe; ágyba, szembe, lukba – kénysze-
rül, mígnem a vers fikciójából, világából kiszorul. Míg Hughes és Plath verseiben keretes tartószerke-
zetek középütt bekövetkező beomlását és bomlását tapasztaltuk, addig Pilinszky versének tartást ígérő 
rövid kezdeti, bár bizonytalan rímképlete – axaxbb – szertefoszlik a hosszabb második részben, mint-
ha az én és én-idegen személyiségalkotó összetevői szétesnének. Ha van kompozicionális összetartás 
a versben az én és én-idegen drámai eseményén túl, azt az első szakasz végi temetősír gödörképzete és 
a második szakasz végi luk közötti enyészetben vélelmezhetné az ember.

A hasonlóságok és különbözőségek figyelembevételével társított idegenség betölti a külső természet 
felfoghatatlan tágasságát, amelyben feloldódhat az én és az én-idegen, a belső természet kifejezhetetlen 
szűkösségében pedig bekövetkezhet az én és én-idegen lebomlása. Az én és az én-idegen drámája tehát 
betölti a végtelen mindenséget. Hogyan viselheti el ezt a személyre szabott én és én-idegen végessége?

Analóg idegenség

Csokits János beszámol arról, hogy Pilinszky és Hughes 1976 nyarán többször is beszélge-
tett „Simone Weil miszticizmusáról.”16 Annak, hogy egyik közös nevezőjük Simone Weil lehetett, 
Pilinszky is hangot ad: „Az éjféli beszélgetésünk során kiderült, hogy Ted Hughes kivételes rajongással 
szereti Simone Weilt, és korunk legizgalmasabb szellemének tartja.”17 Pilinszky többek között fordított 
Weil egyik szövegkiadásából, A nehézkedés és kegyelem címűből.18 A francia eredeti angol fordítását 
Hughes is ismerhette.19 Az innen származó fordítástöredékek egyike így szól: „Szeretnünk egy idegent, 
megfordítva annyit tesz, hogy idegenként kell szeretnünk önmagunkat” (SW 125). Elgondolkodva 
ezen a mondaton, illetve újragondolva ezt, nem idegenkedhetünk az újabb fordulatoktól.

Szeretnünk egy idegent, megfordítva annyit tesz, hogy önmagunkként kell szeretnünk az idegent.
Szeretnünk önmagunkat, megfordítva annyit tesz, hogy idegenként kell szeretnünk önmagunkat.
Szeretnünk önmagunkat, megfordítva annyit tesz, hogy önmagunkként kell szeretnünk az idegent.
Az énemet, az én-képemet és a kép-énemet, az én-másomat és a más-énemet, és az én-idegene-

met is.
Ki tudja, Weil itt nem az evangélium parafrázisát adja-e? „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” 

(Mk 12:31; Mt 22:39; Lk 10:27) Ebben a szóhasználatban a felebarát – plészion – nemcsak a szom-
széd, hanem az idegen is. Tán még az emberben magában élő én-idegen is.

Ez a kissé biblikus megközelítés talán nemcsak Weiltől és Pilinszkytől nem áll távol, de esetleg 
Hughestól sem idegen. Élete egyik képzelet- és vérpezsdítő eseménysorozatának tekintette a Bibliával 
kapcsolatos kalandjait. Egyéb könyvek mellett – ahogy Hughes maga írja – „megragadott a Jakab 
király Bibliájának nagyon szokatlan ritmusa. Úgy olvastam végig, mint egy regényt, felemelő moz-
zanatokat és megigéző mondatokat kerestem: Jób, az Énekek éneke, Izaiás, a Prédikátor, Szent János 
Jelenései, és a sok más innen-onnan származó rövid részlet megadta nekem, amit kerestem, vagy 
inkább amire a fülem hajlott.”20

Elfogadhatjuk tehát az idegenség bármely külső-belső, folytonosan változó és szakadatlan kihívást 
jelentő képletes és konkrét formáját, helyzetét, állapotát, mert

[…] van kiút. Egy idegen,
ki ajtódon kopogtat.21

Ahogy Ted Hughes énjének „üvegajtaján” (THL 712, 713) egy életen át kopogtatott a társ-idegen 
Sylvia Plath és az én-idegen. A Születésnapi levelek 1998. január 29-én jelent meg. Sylvia Plath szüle-
tésnapja október 27-én volt. Ted Hughes 1998. október 28-án halt meg, a kötet megjelenése után kilenc 
hónappal. Úgymond újjászületett benne „a valódi én-más” (vö., THL 712), az én-idegen. Én idegen – 
tehát – vagyok.

Két fehér súly figyeli egymást,
két hófehér és vaksötét súly.
Vagyok, mert nem vagyok.22

16 Csokits János: Pilinszky Nyugaton. Budapest, Századvég, 1992, 101., vö. még 105. és 115.
17 Pilinszky János: Beszélgetések. Szerk. és jegyz. Hafner Zoltán. Budapest, Századvég, 1994, 107.
18 Simone Weil: Kegyelem és nehézkedés. Ford. Pilinszky János. Szerk. Hafner Zoltán. Budapest, Vigilia, 1994. Hivatkozás: SW oldal.
19 Simone Weil: Gravity and Grace. Tr. Emma Craufurd. London, Routledge, 1952, 1963, 1972.
20 Ted Hughes: Winter Pollen: Occasional Prose. Ed. William Scammell. London, Faber, 1994, pbk. 1995, 5. Az idézetet Tóta Péter 

Benedek fordította.
21 Pilinszky János Összes versei. Szerk. Hafner Zoltán. Budapest, Osiris, 2006, 278. Vö., Jel 3:20 és Lk 24:18, továbbá lásd még Én 5:2.
22 SEPJ 13. Pilinszky János: Kráter. Budapest, Szépirodalmi, 1976, 196. JPDL 68.


